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1 Introducció
En aquest apartat farem una breu introducció al desenvolupament del projecte Disseny i
Implantació de la web de la SCGHSVN.
Començarem explicant l’estructura que tindrà aquesta memòria, per tal que el lector es pugui
fer una idea aproximada del que trobarà a les següents pàgines i pugui passar, si s’escau, a
l’apartat que més l’interessi.
A continuació situarem el projecte en el seu context, a l’apartat Context del projecte. Com que
el projecte del que tracta és d’implementar una web per a una societat sense ànim de lucre, la
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (d’ara en
endavant la SCGHSVN o la Societat), el que farem en aquest apartat serà una introducció
d’aquesta societat. A més, com veurem a continuació, es tracta de fer la implementació fent
servir la tecnologia Moodle, per tant, farem també una petita introducció de què és Moodle.
A Motivacions explicarem per què ha sorgit la necessitat de crear aquest projecte, per què s’ha
decidit desenvolupar-lo fent servir Moodle, i també quines han estat les meves motivacions
personals per a escollir desenvolupar aquest i no un altre projecte.
Un cop s’han explicat les motivacions que han portat al desenvolupament d’aquest projecte,
explicarem els seus objectius, per passar seguidament a donar una visió general del sistema, i
finalitzarem aquest primer apartat explicant els problemes que, a priori, sembla que ens
trobarem durant el desenvolupament del projecte.

1.1 Estructura de la memòria
En aquest primer apartat de la memòria farem la introducció al desenvolupament del
projecte, explicant el seu context, motivacions, objectius, una visió del sistema, i els
problemes que a priori sembla que trobarem durant el seu desenvolupament.
Al següent apartat, Entorn del PFC, farem una descripció detalla del projecte, indicant
extensament la solució proposada, i introduirem també els usuaris del sistema i la
metodologia emprada durant el desenvolupament del projecte.
A continuació, al tercer apartat, trobarem l’anàlisi funcional del projecte, dividit en tres
parts: situació de partida, requeriments funcionals, i requeriments no funcionals.
Als 3 següents apartats, s’explicarà en detall l’especificació, el disseny del sistema, i la
seva implementació.
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Al setè apartat s’explicarà la planificació del projecte, a on podrem veure la desviació
entre els temps estimat i el temps realment emprat, i també l’estudi econòmic del
projecte.
Per finalitzar, trobarem les conclusions, seguides de la bibliografia, i dels manuals, el
Manual de l’Administrador, i el Manual del Professor.

1.2 Context del projecte
Per tal de posar en situació al lector, el primer que farem serà explicar què és la Societat
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN).
Com que el projecte consisteix en implementar un nou lloc web per a la Societat fent
servir Moodle, un cop feta la introducció de la Societat explicarem què és Moodle.
Un cop explicats què és la Societat i què és Moodle, introduirem els precedents del
projecte. La Societat té actualment una pàgina web, i al quadrimestre de tardor de 2.008
es va fer un primer intent de canviar aquesta pàgina, a través d’un altre projecte de la
FIB (Facultat d’Informàtica de Barcelona). En aquest apartat explicarem la pàgina actual i
aquest primer projecte.
Quan ja tinguem clar què és la SCGHSVN, què és Moodle, i quina és la situació de
partida que ens trobem en començar a desenvolupar el projecte, podrem veure en
posteriors capítols per què s’ha considerat oportú desenvolupar aquesta nova we b per a
la Societat fent servir Moodle.
1.2.1

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i
Nobiliària
El primer que caldrà explicar per tal d’entendre el projecte és què és la SCGHSVN. Com
podríem definir aquesta societat? Crec que la millor manera de definir-la, és amb
aquest petit fragment de l’article primer dels seus estatuts:
L’associació cultural i científica SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA,
HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA (en endavant, “la
Societat”) és una agrupació de persones físiques i jurídiques, sense fins
lucratius, polítics o religiosos ni d’altres que no siguin els expressament
esmentats en aquests Estatuts, que pretén l’estudi, la recerca i la promoció, a
tots els nivells, de la genealogia, l’heràldica, la sigil·lografia, la vexil·lologia i la
nobiliària catalana en especial.
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És a dir, llegint això podríem resumir que es tracta d’una societat sense ànim de lucre
dedicada a l’estudi, la recerca i la promoció de les disciplines que apareixen al seu nom
(genealogia, heràldica, sigil·lografia, vexil·lologia i nobiliària).
Per tal d’aprofundir una mica més en el coneixement de la Societat, definirem quines
són aquestes disciplines que estudia. A més de les disciplines que apareixen al seu
propi nom, també n’estudia dues més que van agafades de la mà: la paleografia i la
diplomàtica. De nou, recorrerem a la seva pròpia pàgina1 per tal de donar les
definicions (http://www.scgenealogia.org/disciplines.htm):
Genealogia. La genealogia és la disciplina que estudia l’origen i successió de les
persones i, més concretament, de les famílies o nissagues, tot establint els
seus parentius i aliances mitjançant documentació fefaent.
Heràldica. L’heràldica és la ciència que té per objecte l’estudi dels escuts
d’armes. Tracta de l’origen, composició, de les lleis heràldiques i de la forma
de blasonar. Hi ha diferents classificacions segons les seves aplicacions.
Sigil·lografia. La sigil·lografia és la disciplina que tracta de la morfologia i
tipologia dels segells que autentifiquen els documents públics i privats a través
de les èpoques, estudiant-los i classificant-los en qualsevol de les dues
presentacions: matriu (instrument que serveix per segellar) i empre mta
(resultat del segellat en diverses matèries).
Vexil·lologia. És la disciplina que tracta de les banderes.
Nobiliària. És la disciplina que estudia tot allò que fa referència a la noblesa i
els nobles.
Paleografia i diplomàtica. La paleografia i la diplomàtica tenen com a objecte
facilitar els coneixements teoricotècnics encaminats a facilitar l’accés a les
fonts libràries i documentals escrites i, sobretot, possibilitar-ne l'estudi i la
comprensió, sempre en relació directa amb la cultura, la història – general,
local i institucional –, el dret, l'economia, la política i, en darrer terme, amb la
genealogia, l'heràldica i la sigil·lografia.
Aquesta societat té la seva seu a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), sit a Sant Cugat
del Vallès, i a més de dedicar-se, com hem vist, a l’estudi de les diferents disciplines,

1

Durant el present document, quan fem referència a l ’a ctual web ens estem referint al lloc que substi tueix el nou
web, és a di r, la pàgina que ha de desapa rèi xer.
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també organitza diferents tipus de cursos i activitats, a més de fer publicacions
relacionades amb els seus estudis que posen a disposició dels socis.
Respecte els cursos, organitzen 3 tipus de cursos:
Cursos ordinaris. Son cursos que s’imparteixen a les seves instal·lacions de
l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) de forma continuada, curs rere curs, i
tenen una durada aproximada d’unes 15 hores lectives.
Cursos monogràfics. Son cursos que es programen individualment d'una
temàtica més específica i concreta que els anteriors; no acostumen a tenir una
regularitat o periodicitat any rere any. Aquests cursos també s’imparteixen a
les seves instal·lacions de l’ANC.
Cursos externs. Es tracta de cursos organitzats per la Societat fora de les seves
instal·lacions pròpies.
Com s’ha comentat anteriorment, la Societat també organitza activitats que, de la
mateixa manera que els cursos, també es poden classificar en tres tipus bàsics:
Sortides. Les sortides són visites o excursions organitzades per la Societat a
diferents arxius, biblioteques, museus, ciutats, pobles, cases...
Conferències. Les conferències son impartides per especialistes en les
disciplines que estudia la Societat, i poden organitzar-se a la seva pròpia seu de
l’Arxiu Nacional de Catalunya o bé a d’altres sales de conferències,
universitats, centres, ciutats...
Trobades. Les trobades son reunions puntuals organitzades amb els socis de la
Societat per tal de debatre, compartir o discutir sobre temes relacionats amb
la pròpia Societat o les seves disciplines. Tot i que acostumen a organitzar-se
de manera puntual i tracten de temes molt concrets, gaudeixen d’una certa
periodicitat.
Aquests són els 3 tipus bàsics d’activitat que organitza la Societat, però també
s’inclouen d’altres com per exemple concursos.
Per últim, la Societat ofereix també una sèrie de publicacions pròpies, les més
importants de les quals són els Butlletins i els Paratges:
Butlletí. El Butlletí és una publicació quadrimestral que serveix com a
mecanisme d’informació i de comunicació entre els socis i entre la Societat i
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els socis. Generalment inclou notícies internes i externes a la Societat d’interès
del soci, les d’activitats realitzades i les planificades per la Societat, un apartat
per a que els socis facin petites aportacions, etc. En definitiva, un dels
mecanismes de comunicació i difusió de la Societat.
Paratge. El Paratge és la publicació de caire més científic de la Societat. La seva
publicació és anual. Inclou articles resultants de la recerca de socis, de
projectes de recerca de la Societat, i de genealogistes, historiadors i altres
científics externs a la Societat.
Un cop s’han explicat les característiques principals de la Societat, passem a explicar
les de Moodle al següent apartat.
1.2.2

Moodle
Durant aquest capítol farem una breu introducció de què és Moodle i per a què es fa
servir. La millor manera d’explicar què és Moodle és la definició que apareix a la seva
pròpia pàgina (http://moodle.org):
“Moodle és un Sistema de Gestió de Cursos de Codi Obert (CMS, Course
Management System), conegut també com a Sistema de Gestió de
l'Aprenentatge (LMS, Learning Management System) o com a Entorn
d'Aprenentatge Virtual (VLE, Virtual Learning Environment). És una aplicació
web de codi lliure que els educadors poden utilitzar per crear llocs
d'aprenentatge efectiu en línia.”
Aquest sistema d’ensenyament en línia ha esdevingut molt popular, i és un dels més
emprats pels educadors d’arreu del món per a crear llocs webs dinàmics
d’aprenentatge per als estudiants. A Catalunya mateix ho fan servir universitats com la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), ESADE, o
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entre moltes d’altres.
El fet que sigui un software de codi lliure i la seva facilitat d’instal·lació i configuració
han estat un gran impuls per a que esdevingui un dels sistemes més emprats
d’aprenentatge en línea. Fer funcionar un sistema Moodle és tan senzill, a grans trets,
com descarregar el software, crear una base de dades, copiar el software a una
carpeta pública del servidor, i accedir via web a la pàgina principal d’aquesta carpeta.
Un cop fet això, el propi sistema Moodle detecta que s’ha de configurar, i a través
d’una sèrie de pantalles guiades a on l’administrador només haurà d’introduir les
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dades demanades, queda configurat el lloc, i a punt per començar a introduir
contingut. A més, els únics requeriments que ha de tenir el servidor és disposar de la
tecnologia de servidor web Apache (molt comú i de lliure distribució) o IIS (de
Microsoft), un servidor de bases de dades (Moodle és compatible amb MySQL, MSSQL,
PostgreSQL i Oracle), i tenir instal·lat l’intèrpret del llenguatge de programació PHP. En
cas que vulguem instal·lar-lo en un servidor propi, no suposa cap cost en quant a
software, ja que es pot implementar en la seva totalitat amb tecnologies de lliure
distribució (Linux, Apache, MySQL i PHP és una combinació força habitual, com ho
demostra el fet que inclús hi hagi una denominació popular d’aquest tipus de sistema,
LAMP, i el fet que les distribucions més populars de Linux incorporen un paquet
d’instal·lació de LAMP), i en cas que vulguem instal·lar-lo en un allotjament web de
lloguer, com és el nostre cas, tampoc acostuma a haver-hi cap problema, ja que la gran
majoria de servidors de lloguer tenen instal·lades les tecnologies necessàries per a
posar en marxa un sistema Moodle (gràcies també en part a la flexibilitat que té
Moodle en quant a requeriments tecnològics).
Una característica molt interessant de Moodle és la seva flexibilitat en quant a modes
d’utilització, ja que ofereix molta facilitat d’ús per a fer-lo servir de forma bàsica, i a la
vegada té un gran potencial si es vol aprofundir en el seu coneixement per treure’n el
màxim profit. És a dir, amb un breu aprenentatge es poden fer cursos en línia prou
complets, i si en canvi volem fer cursos molts complexes amb moltes opcions, també
ho podem fer amb un mica més d’esforç. Podem dir que és molt bon software perquè
si no disposem de molt de temps per a aprendre a fer-lo servir (com sovint passa als
professors), amb poc esforç es poden fer cursos suficientment atractius; en canvi si
disposem de més temps i volem aprofundir en el seu coneixeme nt, tenim una eina
molt potent que ens permetrà fer cursos molt complexos i amb funcionalitats molt
interessants (com per exemple poden ser avaluacions automàtiques dels estudiants).
Gràcies a la seva flexibilitat es pot fer servir tant per a desenvolupar cursos totalment
en línia, com per a complementar cursos presencials. D’aquesta darrera modalitat se’n
diu blended learning (aprenentatge combinat).
A més de tot el que s’ha explicat sobre ensenyament en línia, un altre dels grans
avantatges que comporta Moodle, i que de fet i com veurem més endavant ha estat
una de les raons per a escollir Moodle per al desenvolupament del nou lloc, és que
permet la construcció de comunitats col·laboratives d’aprenentatge al voltant de
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determinada matèria, gràcies a oferir mòduls d’activitats com ara wikis, fòrums o bases
de dades.
A continuació passarem a explicar breument com s’estructura una pàgina web Moodle.
Estructura de Moodle
Moodle s’estructura en categories i cursos. Com s’ha comentat, Moodle està pensat
inicialment per a l’ensenyament a distància, per tant, la base de Moodle són els cursos.
Aquests cursos es poden distribuir en diferents categories.
Una categoria a Moodle és un subapartat del lloc que conté tota una sèrie de cursos
relacionats entre ells. Per exemple, si volguéssim crear un lloc Moodle per a una escola
d’idiomes, podríem crear una categoria per a cada idioma (anglès, alemany, català...), i
tots els cursos corresponents al mateix idioma estarien dintre de la mateixa categoria.
Cada categoria conté una descripció, que pot contenir pràcticament qualsevol element
que es pugui afegir a una pàgina estàtica HTML, i els seus cursos. Les categories poden,
a la seva vegada, contenir tantes subcategories com siguin necessàries, i aquesta
jerarquia pot estendre’s tant com faci falta. Per a seguir amb l’exemple, cada categoria
dedicada a cada idioma podria tenir una subcategoria dedicada a cada nivell
d’aprenentatge (elemental, mitjà, avançat...), i cadascuna d’aquestes subcategories a
la seva vegada podria tenir-ne més, si fos necessari.
Els cursos són els elements principals de Moodle, podríem dir que Moodle s’ha
dissenyat específicament per a oferir cursos. Els cursos vindrien a ser unitats
elementals d’ensenyament; si es tractés d’una universitat, per exemple, cada curs
representaria una assignatura concreta amb unes dates d’inici i de finalització
determinades. Hi ha diversos tipus de curs a Moodle (per temes, setmanals, socials...),
però els més habituals són els cursos per temes i els setmanals, que es composen
bàsicament de seccions i blocs.
Les seccions conformen la part principal del curs, cada secció del curs equival a un
tema concret o a una setmana (cursos en format per temes o setmanal,
respectivament), i conté tota la informació que s’ha de proporcionar a l’alumne en
relació amb el tema que tracti la secció (format per temes), o amb el contingut que
s’ensenyarà durant aquella setmana (format setmanal), així com també les activitats
que haurà de realitzar l’alumne. La informació pot estar disponible tant com a
contingut estàtic que l’alumne veurà directament a la pàgina del curs (descripció de la
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secció), com penjada en forma de diferents recursos (arxius, pàgines web, links...). Les
activitats son, com el seu nom indica, una sèrie d’activitats que es proposen realitzar a
l’alumne, com poden ser fòrums, wikis, bases de dades, qüestionaris, consultes... i que
poden servir per a avaluar els coneixements i la participació de l’alumne al curs. Tots
aquests elements s’adaptaran al nostre lloc per a fer-los servir de manera informativa,
i també com a elements de col·laboració entre els socis, però no pas, de moment, com
a elements avaluables.
Els blocs són elements auxiliars al curs, que serveixen principalment per a donar més
informació a l’alumne, però no estrictament relacionada amb les matèries del curs,
sinó més relacionada amb el curs en si mateix. Exemples de blocs poden ser el
calendari, a on el professor pot indicar dates d’entrega de treballs, els esdeveniments
pròxims, que informen a l’alumne de les properes dates importants a tenir en compte,
les últimes notícies, que donen informació sobre els darrers temes que s’han tractat al
fòrum de notícies...
A més de poder-se organitzar en diferents categories, els cursos també poden
organitzar-se en metacursos. Un metacurs és un curs especial que conté una sèrie de
cursos fills relacionats entre ells. Els metacursos no poden aniuar-se, és a dir, un
metacurs no pot contenir d’altres metacursos, en canvi, un curs sí que pot ser fill de
diversos metacursos. A un metacurs tampoc se li poden assignar estudiants, ja que el
metacurs agafa les inscripcions dels seus cursos fills. Aquestes diferències que s’han
explicat, són el que ho diferencien dels cursos fills, per la resta, la seva estructura és
exactament igual, amb seccions i blocs. Ho veurem tot més clar amb un exemple.
Tornem a imaginar l’acadèmia d’idiomes; suposem que tenim el curs Anglès avançat.
Aquest curs, podria ser un metacurs que contingués els cursos fills Gramàtica
avançada i Vocabulari avançat. Els estudiants no es podrien matricular directament al
metacurs Anglès avançat, sinó que qualsevol estudiant matriculat a qualsevol dels seus
cursos fills, automàticament estaria matriculat al metacurs. Aquest metacurs podria
ser per exemple el curs que contingués l’avaluació final de l’estudiant a l’acadèmia, i
un estudiant no podria aprovar el metacurs Anglès avançat si no hagués aprovat
individualment els seus cursos fills. Tanmateix, com s’ha comentat, un curs pot ser fill
de diversos metacursos. Imaginem ara una Facultat d’Informàtica; podríem tenir un
metacurs que agrupés les assignatures (cursos) relacionades amb el software, i un altre
que ho fes amb les relacionades amb el hardware. Podríem llavors tenir un curs,
Anglès tècnic, que fos fill a la vegada dels dos metacursos. Un alumne que estigués
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estudiant informàtica a aquesta facultat no podria aprovar cap dels dos metacursos si
no tingués aprovat el curs Anglès tècnic, ja que es consideraria una assignatura
fonamental tant per al software com per al hardware.
Permisos a Moodle: rols
Moodle gestiona els diferents permisos per a accedir als diferents llocs i per a executar
determinades accions a través dels rols. Els rols són una sèrie de permisos que
s’apliquen als usuaris en determinats contexts. Un usuari pot tenir diversos rols a
diversos contexts, i inclús diversos rols al mateix context.
Els diferents contexts als que s’apliquen els permisos tenen un gran varietat, poden
anar des de permisos per al lloc sencer, fins a permisos per a una activitat o bloc
concrets.
Moodle 1.9 inclou els següents rols per defecte, ordenats de menys a més permisos:
Visitant. Pot veure la pàgina principal, les categories, i els cursos amb accés
permès a visitants, però no pot participar a cap activitat.
Estudiant. Mateix que visitant, però a més pot participar a les activitats dels
contexts on tingui el rol.
Professor no-editor. Pot accedir als cursos a on es professor i avaluar els
estudiants, però no pot modificar el contingut.
Professor. Té el control total del curs al que tingui aquest rol.
Creador de cursos. Pot crear cursos a la categoria a on tingui aquest rol. Té
control total dels cursos que creï.
Administrador. Té control total del lloc, o del context a on ho sigui.
A més de tenir aquests rols, també es poden crear nous rols, partint totalment de zero
o copiant un d’aquests i modificant els seus permisos. Tanmateix, també es pot
modificar individualment cadascun dels permisos d’aquests rols.
1.2.3

Precedents del projecte
En aquest apartat s’explicarà quina és la situació de partida quan es comença a
desenvolupar el projecte que ens ocupa. En el nostre cas, tenim una pàgina web
desfasada, que és la que està fent servir actualment la Societat, i també tenim un
projecte anterior de dissenyar un nou lloc web per a la Societat fent servir Moodle,
però que no es va arribar a implementar, pels motius que explicarem al corresponent
apartat. A continuació explicarem cadascun d’aquests dos elements.
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1.2.3.1 L’actual web
Actualment (Desembre del 2.010) la Societat disposa d’una pàgina web estàtica que
podem consultar a través de la següent adreça: http://www.scgenealogia.org/.
Es tracta, com s’ha comentat, d’una pàgina estàtica amb una navegació certament
confusa, amb menús horitzontals i laterals, que moltes vegades porten al mateix lloc. A
més, hi ha links que s’obren a la mateixa finestra, mentre que d’altres, sense
justificació aparent, obren una nova finestra que permetrà, navegant pels diversos
menús, tornar precisament al lloc que ha fet obrir aquesta nova finestra. És a dir, en
ocasions s’obren links en finestres noves quan sembla que no seria necessari fer-ho, i
això pot comportar que, navegant pel lloc, s’acabin tenint moltes finestres obertes
que, en el fons, no son res més que diferents apartats de la mateixa pàgina que es
podrien haver obert a la mateixa finestra. La pàgina principal del lloc conté un bloc
central amb notícies i avisos, un menú horitzontal amb links a diverses seccions de la
pàgina, un altre menú lateral a l’esquerra amb més links a més seccions de la pàgina, i
un menú lateral a la dreta amb links a webs amigues.
Respecte els socis, tenen un espai a on els qui ho desitgen poden penjar la seva taula
de costats, així com informació referent a les seves recerques, sent pública per a
qualsevol persona que visiti el web. A aquest apartat també hi ha les següents
informacions públiques sobre el soci: nom i cognoms, fotografia (opcional), número de
soci, comarca de residència, adreça de correu electrònic, i pàgina web si és que en té.
El fet que tota aquesta informació sigui totalment pública és un error de seguretat que
quedarà solventat amb la nova pàgina. A més, tots els socis formen part de socinautes,
que és una llista de distribució de correu electrònic que es fa servir tant per comunicar
informació als socis referent a la Societat (actes, anuncis...), com per a que es puguin
comunicar entre ells, plantejant dubtes, idees...
La interacció amb l’usuari és pràcticament nul·la, ja que es limita a donar informació de
manera estàtica (bé a través d’informació penjada directament al lloc en format HTML,
bé amb arxius PDF descarregables), i les poques accions que pot realitzar l’usuari,
deixant de banda la consulta d’informació, són demanar l’alta com a soci a través d’un
formulari, inscriure’s a cursos de la Societat a través d’un altre formulari, o contactar
amb la Societat a través d’una adreça de correu.
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1.2.3.2 El projecte de Sara Salinas
A més de tenir una pàgina web en HTML estàtic, també tenim un projecte anterior, del
quadrimestre de tardor del 2.008, realitzat per Sara Isabel Salinas Simón: Pàgina Web
de la “Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i
Nobiliària”.
En aquest projecte Sara Salinas ja realitza el disseny de la pàgina de la Societat fent
servir Moodle, creant inclús la funcionalitat de crear taules de costat, i també
dissenyant una forma de gestionar les publicacions de la Societat, però finalment no es
va arribar a implementar ja que no estava prou madur, es tractava només d’un pilot
per mostrar a la Societat, i a més contenia diversos problemes de mantenibilitat que
s’explicaran més endavant.
El que sí que s’ha pogut aprofitar bastant del projecte de Sara Salinas ha estat la
documentació, especialment l’anàlisi de l’antiga web, ja que no ha patit cap tipus de
canvi en la seva estructura, només s’han actualitzat continguts, i l’especificació, tant el
que fa referència als requeriments del nou lloc, com en les especificacions del sistema,
casos d’ús i diagrames de seqüència.

1.3 Motivacions
A continuació s’explicaran les diferents motivacions que han portat a la realització
d’aquest projecte.
1.3.1

Per què una nova web?
En aquest apartat explicarem quines han estat les motivacions per a decidir crear una
nova web, quan el lloc ja en té actualment una. La pàgina que té actualment la Societat
es tracta d’una pàgina estàtica construïda amb HTML. Quan s’accedeix a l’actual
pàgina, dóna la sensació de web antiga i desfasada, ja que avui en dia les webs han
anat molt més enllà de les simples webs estàtiques. A més, la navegació pel seu
contingut és bastant confús, amb diferents menús laterals i un altre horitzontal, i amb
links que obren noves finestres del navegador sense cap justificació aparent. Aquesta
pàgina no ens permet realitzar cap tipus d’interacció amb l’usuari més enllà de que
aquest clicki els diferents links o enviï un formulari a l’administrador a través de
l’apartat corresponent; és simplement una pàgina a on l’usuari pot consultar
informació, però no té eines per a interactuar amb la resta d’usuaris de la comunitat.

16

Per tot això, es va decidir que calia implementar una nova web més acord amb els
temps actuals, que tingués un aspecte més modern i aprofités le s noves tecnologies
que fan que les webs actuals siguin més amigables, i sobretot que aprofiti les eines
col·laboratives que existeixen avui en dia, ja que en un univers com el que estudia la
Societat, com s’explicarà més endavant, això és molt important, entre d’altres motius
per la dificultat moltes vegades de trobar informació confiable i la necessitat de
compartir aquesta informació quan és trobada.
1.3.2

Per què Moodle?
Des de la Societat es volia que la nova web tingués més possibilitats de cara als socis,
es volia que fos alguna cosa més que un simple lloc a on consultar informació sense
poder interactuar, es necessitava que fos un lloc de referència per al soci, un lloc a on
poder intercanviar informació amb els seus companys, i el lloc a on consultar
regularment les novetats de la Societat, les seves activitats i, sobretot, un lloc, per dirho d’alguna manera, acollidor, a on el soci se sentís agust, que tingués una navegació
fluida i pogués trobar fàcilment respostes a les seves necessitats. Moodle pot complir
aquests requeriments perfectament: d’una banda, permet organitzar el lloc d’una
forma molt ben estructurada, amb la utilització de categories i de cursos, amb la qual
cosa podem oferir els continguts de manera ordenada. És a dir, ens serveix com a
gestor de continguts perfectament. D’altra banda, Moodle, amb l’aplicació de diversos
rols als usuaris, ens permet seleccionar quins continguts ha de poder veure cada tipus
d’usuari. Això ens anirà molt bé ja que hi ha contingut que ha de ser per a ús exclusiu
dels membres de la Junta de la Societat, hi ha contingut que ha de ser de visibilitat
exclusiva per als socis de la Societat, i també hi ha contingut públic. Gràcies als rols
existents a Moodle i a la seva capacitat per a modificar-los, crear-ne de nous, i també
per a modificar permisos individualment de les diferents parts del lloc, podem fer una
bona gestió de la visibilitat dels continguts en funció de qui estigui consultant el lloc.
Com s’ha comentat anteriorment, volíem també que els socis poguessin interactuar
entre ells, volíem fer del lloc un espai col·laboratiu, a on tothom pogués aportar els
seus coneixements i tothom pogués treure’n profit dels coneixements de la resta de
socis. En una Societat com aquesta, és molt important poder compartir informació, ja
que es tracta de disciplines que són molt difícils d’estudiar i d’investigar. Molta
informació es troba perduda, ja que es tracta d’informació que pot venir de molt
enrere en el temps, l’accés a la informació es també molt difícil, sovint s’ha d’accedir a
arxius municipals o diocesans que no sempre son de fàcil accés. Per tot això, quan una
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persona aconsegueix informació contrastada sobre una d’aquestes disciplines, és molt
important poder compartir-la, ja que la informació que té una persona pot ajudar a
que una altra que s’hagi quedat estancada en algun punt pugui continuar la seva
investigació, i això a la vegada pot ajudar a un tercer. És a dir, en disciplines on és tant
difícil l’accés a la informació, és molt valuós el fet de poder comparti r-la. Tot això, amb
l’antiga web no es podia fer, ja que es tractava d’una pàgina estàtica a on
l’administrador anava introduint informació, i qualsevol nova informació havia de
passar per l’administrador per a fer-la pública, ja que era l’únic que tenia la possibilitat
de modificar el contingut del lloc. Com es pot imaginar tenint en compte les
característiques de la Societat, que és una organització sense fins lucrati us,
l’administrador és una persona que no es dedica professionalment a això, si no que té
el seu treball i dedica de forma voluntària part del seu temps lliure al manteniment del
lloc, per tant, aquesta manera de compartir informació fent que passi tota a través de
l’administrador no és viable a la pràctica. Amb Moodle tenim diversos mecanismes que
ens permeten aquesta compartició d’informació entre els socis sense la intervenció de
l’administrador, com podem ser fòrums, wikis o bases de dades, i a més, si es dota el
sistema d’una bona organització, serà molt fàcil per a qualsevol usuari saber a on ha
d’introduir la informació que vol compartir o a on ha de buscar la informació que
necessita.
Un altre aspecte important és que la Societat també organitza diversos tipus de curs.
Moodle s’ha dissenyat específicament per a l’impartició de cursos on line, per tant,
Moodle seria la primera opció a mirar per a dissenyar un lloc web a on es pugui deixar
la porta oberta a la impartició de cursos on line. De tota manera, val a dir que, de
moment, tots els cursos de la Societat són presencials, però el fet de fer servir Moodle
pot ajudar a, mica en mica, anar introduint aquesta varietat de cursos on line. De fet,
un primer pas prou senzill i evident podria ser començar amb un blended learning, és a
dir, un aprenentatge combinat, a on es podrien penjar els continguts dels cursos on
line i fer les explicacions i avaluacions, si s’escau, presencialment. De la mateixa
manera, també es podria fer justament a l’inrevés, sent l’ensenyament presencial i
l’avaluació a través de Moodle. Les possibilitats que ofereix Moodle per a aquesta
gestió de cursos són infinites, per tant, ja que decidim dissenyar un nou lloc web,
pensem que la millor manera de fer-ho és fent servir eines que deixin les portes
obertes a la implantació de noves tecnologies d’ensenyament. Les disciplines que
estudia la Societat, actualment encara son objecte d’estudi per part de persones
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habitualment poc tecnològiques, però a mesura que van passant els anys cada cop són
més les persones que tenen coneixements informàtics, per tant, és molt interessant
deixar aquesta porta oberta a aquesta modalitat d’ensenyament.
1.3.3

Motivacions personals
En el moment que vaig acabar de cursar les assignatures de la carrera i vaig haver
d’enfrontar-me al repte de cercar un projecte, o bé de proposar-ne un, la meva
situació laboral va ser decisiva perquè acabés escollint aquest projecte.
Quan va arribar el moment de cercar el projecte, jo ja portava uns 3 anys treballant
com a suport tecnològic de segon nivell a una universitat privada, ESADE. A part
d’aquests 3 anys com a suport a l’usuari, feia ja gairebé un any que combinava
aquestes tasques amb tasques del que podríem anomenar administrador Júnior de
Moodle. La importància de Moodle i el seu nombre de cursos va anar creixent dins la
universitat i, mentre que fins a aquell moment hi havia una única persona encarregada
del manteniment de Moodle, aquest creixement va comportar que fos necessària la
implicació d’una altra persona en aquest projecte fent tasques d’ajut a l’administrador,
i aquestes tasques van ser assignades a mi.
Per tant, quan va arribar el moment de cercar projecte, jo havia aprés ja bastant sobre
Moodle a la feina i m’estava agradant, però encara necessitava aprendre més. Quan
vaig veure un projecte que es tractava d’implementar un lloc web fent servir Moodle,
vaig pensar que seria una gran oportunitat doble: per una banda, tot el que havia anat
aprenent durant aquell any d’administrador júnior de Moodle el podria aplicar al
desenvolupament del projecte, i d’altra banda, el projecte m’hauria de servir per a
aprofundir aquests coneixements sobre Moodle i poder-los aplicar a la feina.

1.4 Objectius del projecte
L’objectiu inicial d’aquest projecte és la implementació, és a dir, la posada en marxa,
d’una nova web per a la Societat, basant-nos en un projecte anterior, Página Web de la
“Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària”,
realitzat per Sara Isabel Salinas Simón el quadrimestre de tardor de l’any 2.008, amb
alguns canvis i adaptacions.
El projecte de Sara Salinas va consistir en un complet anàlisi de l’actual web de la
Societat, detectant funcionalitats i debilitats, i en un primer prototipus de web Moodle,
basat en aquest anàlisi, per tal de mostrar als membres de la Societat, però no
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suficientment desenvolupat com per a implementar-ho. A més, Sara Salinas havia
desenvolupat un nou mòdul per a aquest projecte que permetia realitzar comandes de
llibres, i també introduir arbres genealògics. Calia analitzar el projecte de Sara Salinas,
basat en una anterior versió de Moodle, acabar de dissenyar elements no contemplats
en aquell projecte, i redissenyar alguns dels contemplats per tal de facilitar la
portabilitat i mantenibilitat del lloc.
Finalment, després d’analitzar el projecte de Sara Salinas i les necessitats actuals de la
Societat, gairebé la única cosa que es va poder va ser la part documental, els diferents
anàlisi de la situació del web actual de la Societat, ja que encara es fa servir la mateixa
pàgina que durant el desenvolupament del projecte de Sara, i els diferents anàlisi de
requeriments, tant funcionals com no funcionals. Per tant, el disseny del nou lloc s’ha
començat gairebé de zero, però aprofitant gran part de les especificacions i anàlisis
efectuats per Sara Salinas al 2.008. Aquest projecte estava basat en Moodle versió 1.8, i
incorporava alguns blocs que en el seu moment es van desenvolupar per a la pàgina de
la Societat, com són un mòdul per a crear i editar arbres de costats i un mòdul per fer
comandes de diferents publicacions de la Societat. Els mòduls funcionaven molt bé i
duien a terme les funcionalitats requerides per la SCGHSVN, però hi havia un petit
problema: el seu disseny no acabava de ser prou actualitzable. El problema principal és
que per al correcte funcionament d’aquests mòduls s’havia modificat el codi d’arxius
originals de Moodle. En actualitzar la versió de Moodle (actualment s’està fent servir la
1.9.9) aquests mòduls no s’instal·laven automàticament, sinó que s’havia de modificar el
codi dels nous arxius de Moodle per tal de copiar les parts de codi que feien funcionar
aquests mòduls. Aquesta opció s’ha descartat perquè fer això hipoteca el nostre lloc a
una determinada versió de Moodle. Sempre es podria actualitzar estudiant els fitxer de
Moodle modificats pels mòduls de la SCGHSVN a la nova versió de Moodle, però es
pretén fer una pàgina de fàcil manteniment, ja que està previst que el seu administrador
sigui una persona sense coneixements avançats d’informàtica, i a més no tenim cap
garantia de que els fitxers del nucli de Moodle no canviaran tant com per no permetre
aplicar aquestes modificacions. Moodle pot garantir la compatibilitat de les noves
versions amb mòduls que s’hagin implementat íntegrament fent servir fitxers
addicionals, però no pot pas garantir la compatibilitat de les actualitzacions amb
sistemes que modifiquin els arxius del nucli de Moodle.
Per tant, per tal d’acomplir l’objectiu principal del projecte, que és implementar la
pàgina, s’ha hagut de redissenyar tota la pàgina gairebé partint des de zero.
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Amb aquest projecte, no només es pretén que la pàgina estigui funcionant en un
servidor públic satisfent tots els requeriments de la Societat, sinó que també es pretén
que el seu manteniment es pugui fer de forma totalment autònoma per les mateixes
persones que han estat mantenint l’actual web fins ara. Actualment aquest
manteniment es du a terme per una única persona que no té cap tipus d’experiència en
l’administració de Moodle, i que a partir d’ara té l’encàrrec no només de saber fer-lo
servir a nivell usuari, sinó també de ser capaç d’administrar el lloc. Gràcies a les
característiques de Moodle, que permet l’assignació de permisos concrets (rols) a
diversos usuaris en diversos apartats del web, podrà ser ajudat en les seves tasques per
les diferents persones que tindran el rol de professor, i que podran dur a terme
l’administració dels espais que se’ls hi assigni. Com podem veure, necessitem que
persones que amb tota probabilitat no han fet servir mai Moodle siguin capaces
d’administrar tot el lloc (administrador) i determinats espais concrets del lloc
(professors); per tant, una part molt important d’aquest projecte serà la generació de la
documentació necessària per a que ho puguin fer únicament amb això, sense haver de
consultar cap documentació addicional. Per tant, aquest projecte no podria considerarse complet sense la generació d’uns complets Manual de l’Administrador i Manual del
Professor.
El tipus d’usuari d’aquesta pàgina seran generalment persones poc tecnològiques. De
moment, la gent interessada en aquests tipus de disciplines acostumen a tenir un perfil
de persona d’una certa edat, amb pocs coneixements d’informàtica. No obstant, s’ha de
buscar l’equilibri entre aquest tipus d’usuari, i el que pot venir en un futur no molt
llunyà. És a dir, un altre objectiu serà ser capaç de fer un lloc suficientment senzill per a
que el puguin fer servir persones poc tecnològiques, però que també disposi d’elements
que permetin a persones més habituades a la informàtica treure’n tot el profit possible
de la pàgina, que, tenint en compte les possibilitats que ofereix Moodle, és molt.

1.5 Visió del sistema
El sistema implementat haurà de mantenir les funcionalitats que oferia l’antiga web, i a
més a més facilitar-ne de noves, com poden ser la gestió d’usuaris, la possibilitat de
interactuar entre ells – gràcies als fòrums, wikis i d’altres activitats que ofereix Moodle –
, l’organització d’activitats, la gestió de cursos, o una estructuració més clara dels
diferents serveis que ofereix la Societat. A més de mantenir aquests requeriments
funcionals, també s’aprofitarà per a millorar alguns dels requeriments no funcionals com
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poden ser, per exemple, la usabilitat o la seguretat del sistema, creant un lloc que sigui
més intuïtiu que el que teníem fins ara, i amb diferents nivells d’accés, tenint des de
zones totalment públiques fins a zones restringides només a unes poques persones.
A continuació passarem a concretar aquestes millores respecte l’antiga web:
Gestió d’usuaris. L’antiga pàgina de la Societat era una pàgina HTML estàtica que no
permetia cap tipus de gestió d’usuari: només hi havia un administrador que
modificava el contingut de la web, i l’accés a aquest contingut no es podia
diferenciar segons el tipus d’usuari. A la nova web tindrem diferents perfils d’usuari
(o rols, en terminologia de Moodle) que ens permetran mantenir diferents zones del
lloc accessibles a diferents tipus d’usuaris (com per exemple zones accessibles a
qualsevol soci i zones només accessibles a membre de la Junta Directiva de la
Societat).
Administració del lloc. L’administració del lloc a l’antiga pàgina consistia en afegir,
modificar o eliminar els arxius HTML al servidor. Gràcies a Moodle es podrà
gestionar la pàgina fent servir les múltiples facilitats que ofereix Moodle per a
aquesta tasca des de qualsevol navegador amb connexió a Internet, accedint al lloc
amb un usuari amb privilegis d’administrador, i sense haver de tenir coneixements
de cap llenguatge de programació, contràriament a la gestió de l’antiga pàgina, per a
la que calia tenir coneixements de llenguatge HTML. Aquest projecte inclou la
generació d’un document d’administració del lloc, que contindrà els aspectes més
importants per a administrar qualsevol lloc Moodle, però adaptat a aquest lloc en
concret.
Cursos. La Societat ofereix diferents tipus de cursos sobre les diverses matèries que
tracta. Amb la nova web podrem fer la gestió d’aquests cursos, penjar el seu
contingut, de manera pública o bé privada, i inclús, si es desitja, es podria realitzar
l’avaluació dels participants a través dels mateixos cursos. A més, els participants
dels cursos tindran un espai a on podran col·laborar entre ells i consultar les
darreres notícies o les properes activitats referents al curs. A l’antiga web només hi
havia la possibilitat de penjar la informació d’aquests cursos de manera estàtica, i ho
havia de fer l’administrador del lloc, mentre que ara cada professor podrà gestionar
la informació dels seus cursos.
Activitats. La SCGHSVN també organitza diferents tipus d’activitats per als seus socis,
bàsicament de 3 tipus diferents (tot i que hi pot haver alguna que no entri dintre de cap
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d’aquests 3 tipus): sortides, conferències i trobades. A la nova pàgina hi haurà un nou
apartat, que serà una categoria de Moodle, per a gestionar aquestes activitats
organitzades per la Societat, tant des de la seva preparació (informació, organització
dels assistents...), fins a impressions dels usuaris (a través de fòrums, per exemple), i
recollida de documentació relacionada amb l’activitat (com poden ser fotografies fetes
pels assistents). L’antiga web no oferia cap de les possibilitats que oferirà la nova en
relació a poder comptar amb la col·laboració i opinió dels participants a les activitats,
tant durant la seva preparació, com posteriorment. L’antiga web només permetia penjar
de forma estàtica la informació de l’activitat, sense donar cap possibilitat als assistents
de participar activament en la seva preparació ni de poder opinar o aportar
documentació posteriorment (com podrien ser fotografies o vídeos de l’activitat).
Fòrums. La nova web disposarà d’un apartat destinat als fòrums, a on els diferents
usuaris podran compartir informació i ajudar-se entre ells en la resolució dels seus
dubtes. A més d’una zona especialment habilitada per als fòrums de caràcter més
genèric, cada curs podrà contenir fòrums individuals (recordem que totes les
pàgines d’un lloc Moodle son cursos o categories). Aquests fòrums tindran diferents
nivells d’accés, des de fòrums públics que podran ser consultats per qualsevol usuari
(però a on només serà possible la participació d’usuaris enregistrats), fins a fòrums
privats amb accés restringit segons el rol de l’usuari al fòrum concret. A l’antiga web
el que hi havia era el que anomenaven la llista socinautes, que consistia en la
possibilitat d’apuntar-se a una llista de distribució de correu electrònic, a on
qualsevol dels socis apuntats podria enviar un correu amb informació que rebria la
resta de socis apuntats. Aquesta informació, per tant, no quedava emmagatzemada
històricament de cap manera per tal que qualsevol nou soci la pogués consultar.
Com es pot veure, la substitució d’aquesta llista pels fòrums és un gran avanç en
quant a treball col·laboratiu dels socis.
Bibliografia. A l’antiga pàgina disposem d’un apartat a on es mostra la bibliografia
recomanada per la Societat, obres de consulta general i d’altres, en format de text
pla. A més, la Societat també té una sèrie de publicacions internes, a les que es pot
accedir des de l’antiga pàgina a través d’un altre apartat. L’organi tzació d’aquests
apartats no acaba de ser suficientment clara, i a més no hi pot haver cap tipus
d’interacció amb els usuaris. Al nou lloc es millorarà aquesta classificació de la
bibliografia, es modernitzarà amb la incorporació d’un apartat per a webs
recomanades (que l’antiga pàgina no tenia) i a més permetrà la interacció dels socis,
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que podran valorar els elements recomanats, afegir comentaris al respecte, i inclús
introduir nous elements, que no seran visibles per a tots els socis fins a ser
autoritzats pel responsable de la secció (tot i que això es podrà canviar en qualsevol
moment i fer que la publicació sigui automàtica si es desitja alliberar de feina aquest
responsable).
Junta Directiva. La nova web disposarà d’un apartat privat per als usuaris membres
de la Junta Directiva, que servirà per a la organització de reunions i com a lloc a on
es recolliran els resultats d’aquestes reunions (actes). A més a més, cada membre de
la Junta disposarà del seu propi curs que podrà fer servir a conveniència. L’antiga
web no oferia res similar per als membres de la Junta ni per a la seva organització,
sinó que es feia tot de manera manual, guardant les actes en paper en un llibre
d’actes, sense cap tipus d’automatisme ni suport de difusió.

1.6 Problemàtica
A continuació es detallaran els problemes que a priori sembla que ens trobarem durant
el desenvolupament del projecte.
Uns dels primers problemes que ens trobem a l’hora d’abordar aquest projecte és el de
les actualitzacions de Moodle. Aquest projecte està basat en un projecte anterior de
Sara Isabel Salinas Simón, Pàgina Web de la “Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària”. El projecte de Sara es va lliurar al
quadrimestre de tardor del 2.008, i estava fet sobre la versió de Moodle 1.8. El primer
que ens trobem a l’hora de desenvolupar aquest projecte és que haurem de provar si
aquest lloc dissenyat per Sara es podrà adaptar fàcilment a la darrera versió de Moodle,
1.9.9.
Un altre dels problemes que ens trobarem a l’hora de desenvolupar el projecte és el
públic al qual va destinat. Els socis i membres de la Societat son, en la seva major part,
persones jubilades, i s’ha de tenir en compte que les seves habilitats i familiarització
amb la informàtica son força limitades. Hem de tenir en compte que, a més del públic
general que pugui trobar la pàgina navegant per Internet, tindrem 3 tipus d’usuari dintre
de la Societat: socis, personal intern, i l’administrador. Aquests tres tipus d’usuari
composaran el gruix majoritari dels usuaris habituals, i és, per tant, a ells a qui s’haurà
d’orientar el disseny de la pàgina, especialment als socis. La major part d’aquest tipus
d’usuari seran, com s’ha comentat, usuaris amb pocs coneixements tecnològics i això
comportarà diversos reptes importants. D’una banda, hem d’implementar un lloc que
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sigui prou intuïtiu de cara als socis que, com a mínim, hauran de ser capaços de
consultar la informació de manera fluida. Moodle té molta potència i es poden fer llocs
realment interessants, però nosaltres hem de tenir en compte que el lloc ha de ser prou
senzill per a que els usuaris el facin servir. Si dissenyem un lloc massa complicat, correm
el risc que aquests socis poc familiaritzats amb les noves tecnologies no se sentin
còmodes navegant pel lloc i el deixin de fer servir. Passant, com volem passar, d’una
pàgina web estàtica a un lloc web dinàmic, és molt important que això no passi, ja que
volem que aquest lloc sigui el lloc de referència de tots els socis per a qualsevol consulta
relacionada amb la Societat (com consultes de cursos, sortides, trobades, conferències,
publicacions...). Si, per exemple, basem les activitats de la Societat en aquest lloc i els
usuaris no el fan servir, aquestes activitats poden estar abocades al fracàs.
Respecte els altres dos tipus d’usuari del lloc, personal intern i l’administrador, hem de
tenir en compte que seran els encarregats d’introduir contingut als cursos, de crear
activitats, d’omplir de contingut el lloc, i també d’administrar-lo. A aquests usuaris
tampoc se’ls exigeix coneixements excessivament alts en informàtica, i han de ser
capaços de gestionar el lloc. L’èxit de la seva missió dependrà també, en bona part, de
l’estructuració del lloc, i en major part, de la documentació que se’ls hi proporcioni. Per
tant, una part molt important del projecte serà la generació d’una documentació prou
efectiva i a la vegada clara per a que aquests usuaris puguin desenvolupar correctament
la seva feina. Això implicarà haver de fer dos manuals diferents: un per al professor, i un
altre per a l’administrador. S’ha de tenir en compte, a l’hora de generar aquesta
documentació, que ha de ser prou complerta com per a que se li tregui tot el profit
possible a Moodle, però també ha d’estar orientada cap a un públic que donarà le s
seves primeres passes a Moodle tot llegint aquests manuals. Manuals de Moodle ja n’hi
ha, però aquests han de ser uns manuals adaptats al nostre lloc, aprofundint en els
temes que més ens afectin, i no complicant al seu destinatari amb aspectes massa
tècnics o que no seran necessaris per al lloc. Aquesta documentació, a més a més, anirà
reforçada per unes sessions de presentació de la nova web i de formació, tant dels
professors dels cursos Moodle (personal intern de la Societat) com de l’administrador.
També es fomentarà l’ús de la nova pàgina amb diverses activitats que facin que els
usuaris tinguin curiositat per a fer-la servir, i a més a més se sentin partícips del seu
disseny, com poden ser concursos per a escollir les diferents imatges que es mostraran a
les diferents parts del lloc. Per exemple, es podria fer un concurs entre els socis per a
escollir la imatge que millor representés l’activitat Sortides, i aquesta imatge presidiria la
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categoria corresponent, fent que l’usuari se sentís més identificat amb la nova pàgina
sabent que pot participar a les decisions que afecten el seu aspecte.
Per últim, el darrer repte al que ens enfrontem és al d’instal·lar Moodle en un servidor
en producció, és a dir, obert al públic. Fins ara, a la meva feina, havia hagut de fer feines
d’administració de Moodle en un sistema ja instal·lat, però no havia hagut mai
d’instal·lar-lo de zero, ni tampoc havia fet servir mai els serveis d’un hòsting o
allotjament de lloguer. El primer pas havia de ser crear un servidor local, és a dir, privat,
d’ús personal, per al desenvolupament del projecte, i instal·lar Moodle en aquest
servidor. Crear un servidor a un ordinador és quelcom que ja havia aprés a les diverses
assignatures de la carrera, i instal·lar Moodle, a priori, tampoc presenta massa dificultat.
La problemàtica real, en el meu cas, vindrà a l’hora d’instal·lar aquest software a un
servidor obert al públic. En el nostre cas s’ha de fer en un servei de hòsting, per tant,
caldrà aprendre també com s’ha de fer per a instal·lar aquest software, Moodle, a un
allotjament de lloguer.
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2 Entorn del PFC
2.1 Descripció detallada del projecte
2.1.1

Conceptes previs – situació de partida
Com s’ha comentat a l’apartat 1.2.3, Precedents del projecte, abans de començar el
desenvolupament d’aquest projecte la Societat ja disposava d’una pàgina web estàtica
en HTML, que és la que fa servir, i també disposem d’un projecte anterior de Sara
Salinas consistent en dissenyar una nova web per a la Societat basada en Moodle. Els
problemes que té l’antiga pàgina, ja s’han comentat a l’apartat 1.2.3.1, L’actual web.
En un principi, aquest projecte havia d’estar basat en l’anterior projecte de Sara
Salinas, i la idea principal era mirar d’ampliar-lo i implementar-lo per tan de poder
començar a fer servir la nova pàgina en Moodle, però una sèrie de problemes que a
continuació s’exposaran han impedit que es pugui aprofitar aquest disseny, tot i que sí
que s’ha pogut aprofitar bona part de l’especificació i l’anàlisi de l’antiga web.
A continuació descriurem amb detall quins han estat aquests problemes amb l’anterior
projecte de Sara Salinas que han impedit la utilització del seu disseny.

2.1.1.1 Anàlisi del projecte de Sara Salinas
Com s’ha comentat, la idea inicial del nou projecte consistia en implementar el nou lloc
web basant-nos en aquest anterior projecte de Sara Salinas, però a l’hora d’intentar
aprofitar elements del seu projecte ens trobem amb diversos problemes que
dificulten, o inclús impossibiliten, aquest aprofitament. Aquest és un projecte que es
va presentar al quadrimestre de tardor de 2.008, quan en aquells moments la versió
que s’estava fent servir de Moodle era la 1.8. En el moment de començar a realitzar el
projecte que ens ocupa, la darrera versió oficial de Moodle era la 1.9.8, per tant, el
primer que havíem de fer per tal d’intentar aprofitar el proje cte de Sara Salinas era
adaptar-lo a la nova versió de Moodle, doncs no era coherent implementar una lloc
web amb Moodle 1.8 quan ja existia la versió 1.9.8, i a més ja teníem versions beta
gairebé a punt de ser oficials de Moodle 2.0 (la versió estable està disponible des de
Novembre de 2.010).
Per tant, el primer que ens trobem és que hem d’adaptar el projecte de Sara Salinas fet
en Moodle 1.8 a Moodle 1.9. Després de diverses proves d’instal·lació seguint les
instruccions de la memòria, comprovem que no és possible instal·lar-lo directament
amb el programa (script) d’instal·lació subministrat amb el projecte. Analitzant el per
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què d’aquesta impossibilitat,comprovem que les modificacions que feien possible el
correcte funcionament de les funcionalitats del projecte es realitzaven sobre els fitxers
originals de Moodle 1.8. De fet, el que fa l’script, a més d’afegir nous arxius, és
substituir alguns arxius originals de Moodle 1.8 per versions modificades, per la qual
cosa, en actualitzar a Moodle 1.9 el que estàvem fent en intentar instal·lar aquestes
funcionalitats era substituir arxius originals de Moodle 1.9 per arxius modificats de
Moodle 1.8.
Es va comprovar també que aquestes funcionalitats encara es podien fer servir a
Moodle 1.9, aplicant les modificacions fetes a Moodle 1.8 sobre els arxius equivalents
de la nova versió, al lloc adient. Per tant, encara cabia la possibilitat de reaprofitar les
modificacions per al nou lloc web. El problema és que fent-ho d’aquesta manera estem
hipotecant el nou lloc web a una versió concreta, i propera a una actualització major,
de Moodle.
Per tant, d’una banda tenim que, per a poder fer servir aquests mòduls a una nova
versió de Moodle, necessitaríem que alguna persona amb prous coneixements tècnics
analitzés els arxius d’aquesta nova versió per tal de fer les modificacions oportunes als
llocs adients. D’altra banda tenim que, en aquest cas, no ha sorgit cap problema a
l’hora d’aplicar aquestes modificacions dels arxius de Moodle 1.8 als arxius de Moodle
1.9, trobant el lloc adient per a fer-ho, però això no garanteix que tampoc n’hi hagi en
passar a futures versions. És possible que aquestes futures versions de Moodle pateixin
canvis a la seva estructura d’arxius que impossibilitin o facin realment difícil adaptar el
codi d’aquests mòduls a la nova versió. Moodle pot garantir que si es dissenyen nous
mòduls d’una determinada manera, seguint una sèrie de normes, les actualitzacions a
futures versions seran compatibles amb aquests mòduls, però no pot garantir que
mòduls que modifiquen els fitxers del nucli de Moodle es puguin instal·lar a futures
versions, doncs aquesta estructura d’arxius pot canviar completament. Aquest darrer
motiu seria suficient per si mateix per tal de decantar-se per no fer servir aquests
mòduls al nou lloc. Però, a més d’això, també hem de tenir en compte, d’una banda,
que la gestió de la web no la farà una persona amb coneixements tècnics avançats i,
per tant, encara que a properes versions de Moodle fos possible instal·lar el mòdul
aplicant els canvis als fitxers i llocs oportuns, això requeriria d’una anàlisi per part d’un
tècnic qualificat, cosa de la que, a priori (sempre es podria contractar), no disposa la
Societat. Per tot això, s’ha pensat que el més oportú era no fer servir aquests mòduls
o, en qualsevol cas, fer el desenvolupament del projecte sense comptar amb ells i
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estudiar la manera d’implementar-los sense modificar els fitxers originals de Moodle si
finalment queda temps per a fer-ho.
El projecte de Sara Salinas estava principalment centrat en aquestes funcionalitats,
taula de costats i sistema de petició de publicacions, que no es poden aplicar pels
motius esmentats, mentre que la resta de contingut havia quedat una mica indefinit.
Per tant, tenint en compte la impossibilitat de fer servir aquestes funcionalitats, i el
escàs desenvolupament de la resta del lloc, d’aquest projecte gairebé no s’ha pogut
aprofitar res per a la implementació.
No obstant, com ja s’ha comentat anteriorment, el que sí que s’ha pogut aprofitar
bastant d’aquest projecte ha estat la seva especificació, és a dir, la documentació.
Aquesta documentació ens ha estalviat haver de fer un anàlisi de les funcionalitats que
ofereix la pàgina actual de la Societat, així com de les seves mancances, ja que aquesta
pàgina gairebé no ha patit cap canvi des d’aleshores, i aquesta anàlisi ja estava molt
ben feta per part de Sara Salinas. També ens ha permès tenir una idea més clara dels
Casos d’ús que serien necessaris, així com dels requeriments, tant funcionals com no
funcionals.
2.1.2

Solució proposada
En aquest apartat explicarem àmpliament la solució proposada en aquest projecte fent
servir Moodle. Per a arribar a aquesta solució definitiva, es van haver de fer diverses
reunions amb el tutor del projecte i també membre de la SCGHSVN, Enric Mayol i
Sarroca, per tal de trobar quins eren els principals continguts que havia de tenir el lloc,
i com havien d’estar distribuïts.
A les primeres reunions, es van fixar una sèrie de punts clau per a la Societat, i que es
convertirien en les categories principals del lloc: Disciplines, Cursos, Activitats,
Projectes, Fòrums, Publicacions, Junta Directiva, i Secretaria. Posteriorment se’n
afegiria també la categoria Bibliografia.
A continuació s’explicarà en detall que conté cada categoria.

2.1.2.1 Disciplines
Les Disciplines podríem dir que son la base fonamental de la Societat. La raó de ser de
la Societat és l’estudi de la següent sèrie de disciplines: Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia, Vexil·lologia, i Nobiliària. El significat de cadascuna de les disciplines ja
s’ha explicat a l’apartat 1.2.1, La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
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Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, i, per tant, remetem al lector al corresponent
apartat per a més informació sobre les mateixes. En aquest apartat el que explicarem
serà la informació que oferirà el lloc referent a cadascuna d’aquestes disciplines, i com
estarà estructurada.
Per a cadascuna d’aquestes disciplines, hi haurà al lloc una subcategoria de la categoria
principal Disciplines, i cadascuna d’aquestes subcategories contindrà els següents
elements que explicarem a continuació: Espai Obert de Discussió, Seminaris/Tallers,
Cursos, Bibliografia, i Projectes. A la pròpia subcategoria tindrem una descripció de la
disciplina en qüestió, ocupant gairebé tot l’espai de la finestra, i tindrem també l’accés
a aquests elements que hem enumerat i que explicarem continuació, en forma de
links en una columna a la part esquerra de la pàgina. Aquí tenim un exemple de com
queda una d’aquestes subcategories, en concret per a la disciplina Genealogia:

Imatge 1 - Categoria Disciplines - Subcategoria Genealogia

2.1.2.1.1 Espai Obert de Discussió
Espai Obert de Discussió es tracta d’un espai (un curs Moodle) a on els diferents usuaris
enregistrats podran compartir informació i plantejar debats relacionats amb la
disciplina que tracti la subcategoria.
Inicialment contindrà un fòrum i un wiki, però no es descarta que en el futur es pugui
ampliar el nombre d’activitats del curs.
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El seu accés serà públic, és a dir, els visitants també podran accedir a aquest curs, però
la seva participació estarà limitada als usuaris enregistrats.
2.1.2.1.2 Seminaris/Tallers
La Societat organitza seminaris i tallers de cadascuna de les disciplines que estudia. A
través d’aquesta pàgina (metacurs Moodle) tindrem accés a la informació dels
mateixos. Per a cada seminari o taller que organitzi la Societat, es crearà un curs
Moodle, a on es podran aprofitar totes les funcionalitats de Moodle en quant a gestió i
compartició de la informació. Cadascun d’aquests cursos serà un curs fill d’aquest
metacurs, i cada secció d’aquest metacurs estarà destinada a un d’aquests cursos fills,
contenint una petita descripció del seminari o taller, i sent el títol de la secció el link al
curs (al que només es podrà accedir si s’està matriculat). L’accés a aquest metacurs
serà lliure, és a dir, es permetrà entrada de visitants, però només els usuaris
matriculats a algun dels seus cursos fills podran participar a les activitats del metacurs,
així com accedir-hi a aquests cursos fills. De moment, aquests metacursos tenen a
disposició dels socis un fòrum i un wiki.
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A continuació mostrem una imatge corresponent al metacurs Seminaris/Tallers de la
disciplina Genealogia. Com podem veure, el curs té dos seccions, una per a un seminari
i una altre per a un taller que s’han creat d’exemple, als quals accediríem clickant el
títol de la secció, només si hi estem matriculats. El nombre de seccions pot créixer fins
a 52, i aquesta és una limitació imposada per Moodle. Aquesta xifra ja està parlada
amb els representants de la Societat i no representa cap inconvenient, doncs no està
previst arribar a tenir tants seminaris i tallers d’una única disciplina:

Imatge 2 - Metacurs Seminaris i Tallers de Genealogia

2.1.2.1.3 Cursos
Aquest link porta a l’usuari directament a la categoria principal Cursos. En un principi
es va pensar que es podria accedir des d’aquí únicament als cursos relacionats amb la
disciplina en qüestió, però tal i com estan organitzats els cursos (primer per tipus de
curs i després per temàtica), no es podia fer un link des d’aquí que portés únicament
als cursos de la disciplina en qüestió. A més, es volia que l’entrada als cursos es fes des
d’un únic lloc, la categoria principal Cursos, per tant, es va decidir que conservaríem el
link com una drecera per tal que l’usuari pogués veure de manera més intuïtiva que la
Societat ofereix cursos relacionats amb aquesta disciplina, però aquest link portarà a la
categoria principal Cursos, a on l’usuari escollirà el tipus de curs que vol veure i un cop
a dins podrà consultar els cursos relacionats amb la disciplina en qüestió.
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L’explicació dels cursos es farà quan arribem a explicar la categoria principal Cursos.
2.1.2.1.4 Bibliografia
Des d’aquest link accedirem a una pàgina (curs Moodle) a on trobarem bibliografia
recomanada per la Societat relacionada amb la disciplina en qüestió. Aquest curs
contindrà 3 seccions a on tindrem, respectivament, dues bases de dades
bibliogràfiques, un wiki, i 3 fòrums.
2.1.2.1.4.1

Bibliografia recomanada

La primera secció, Bibliografia recomanada, contindrà una base de dades bibliogràfica
de publicacions i una altre de webs. Cadascuna d’aquestes bases de dades contindrà
inicialment elements introduïts pels membres interns de la Societat, però els socis
podran també contribuir amb les seves aportacions, de tal manera que amb el pas del
temps aquestes bases de dades seran el fruit de la contribució dels socis. D’una banda,
poden introduir noves entrades a les bases de dades, seguint les passes del manual
que trobaran a la mateixa pàgina, i d’altra banda, també poden contribuir valorant les
entrades ja existents i afegint-hi comentaris. Cadascuna de les entrades de la base de
dades contindrà la informació que s’ha considerat més oportuna després de parlar
amb els membres de la Societat, quedant els següents camps per a cada tipus de base
de dades:
Publicacions

Webs

Títol

Nom

Autor

URL

Tipus de publicació

Descripció

Editorial

Entitat

Població

Valoració

Any de Publicació

Comentaris

ISBN/ISSN
Observacions
Descripció
Valoració
Comentaris
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Les noves entrades introduïdes pels socis no seran visibles per a la resta de socis fins
que algun responsable del curs no les aprovi. Els responsables del curs seran membres
interns de la Societat a qui se’ls designarà aquesta funció, o bé el propi administrador
del lloc. De tota manera, això es podrà canviar en qualsevol moment i fer que
qualsevol entrada introduïda sigui visible immediatament per a la resta d’usuaris del
lloc sense necessitat de cap aprovació.
Les valoracions i els comentaris no requeriran cap tipus d’aprovació, per tant,
qualsevol soci podrà valorar i afegir comentaris sobre qualsevol entrada, així com
veure la seva mitjana de valoracions, quina valoració ha donat cada soci, i també tots
els comentaris que s’hagin fet fins el moment.

Imatge 3 - Disciplines - Bibliografia - Secció 1: Bibliografia recomanada

2.1.2.1.4.2

Wiki

A la segona secció del curs trobem un wiki, Wiki sobre Disciplina, on Disciplina és la
disciplina a la que pertanyi el curs. Un wiki és un espai de col·laboració a on qualsevol
soci pot aportar els seus coneixements, o corregir entrades introduïdes per d’altres
socis. Fent servir un wiki es poden arribar a crear estructures molt complexes, com una
enciclopèdia a on cada paraula pot ser un link a la seva descripció, com podem veure a
la pròpia Viquipèdia (http://ca.wikipedia.org/), però en el nostre cas, tenint en compte
el perfil d’usuari al que està destinat el lloc, aquest wiki serà com una mena de
pissarra, a on cada soci podrà aportar els seus coneixements i deixar-los allà per a que
els puguin aprofitar la resta de socis, ampliar coneixements aportats per d’altres socis,
o inclús corregir apunts que no siguin correctes. Fent el paral·lelisme amb una aula
d’ensenyament clàssica, aquest wiki seria com si hi hagués una pissarra a classe a
disposició dels alumnes i cada alumne pogués escriure i esborrar el que volgués.

Imatge 4 - Disciplines - Bibliografia - Secció 2: Wiki
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2.1.2.1.4.3

Fòrums

Per últim, però no menys important, trobem una secció dedicada als fòrums. En
aquesta secció es posen a disposició dels socis 3 fòrums de debat relacionats amb la
bibliografia:
Consulta sobre llibres concrets. Aquest fòrum s’ha de fer servir per a resoldre
dubtes sobre qualsevol llibre específic relacionat amb la disciplina en qüestió.
Per exemple, si el soci coneix el títol del llibre però no l’autor, si necessita
l’editorial per a poder comprar-lo, si no el troba i necessita que algú li ajudi a ferho...
Consultes sobre temes concrets. Aquest fòrum es farà servir per a resoldre
dubtes sobre temes concrets, sempre relacionats amb la bibliografia i amb la
disciplina a on ens trobem. Per exemple, es podria fer una consultar a través
d’aquest fòrum si es necessita saber bibliografia recomanada sobre els orígens
d’un determinat cognom.
Consultes i recomanacions sobre webs. Aquest fòrum es farà servir per a
consultar a la resta de socis sobre webs que tractin temes concrets (sempre
relacionats amb la disciplina en què ens trobem) o bé per recomanar-ne. Per
exemple, un usuari pot afegir una nova entrada a la base de dades bibliogràfica
de webs, i afegir un nou tema de debat recomanant aquesta web i informant
que s’ha afegit a la base de dades.

Imatge 5 - Disciplines - Bibliografia - Secció 3: Fòrums
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2.1.2.1.5 Projectes
Des d’aquest link accedirem a un metacurs que tindrà el mateix format que l’explicat
anteriorment a Seminaris/Tallers. Per a cada projecte relacionat amb la disciplina en
qüestió que estigui duent a terme la Societat hi haurà un curs fill d’aquest metacurs.
De nou, com a Seminaris/Tallers, a cada secció del metacurs hi haurà una petita
descripció del projecte, i el títol de la secció – nom del projecte – serà un link al mateix.
L’accés a aquest metacurs serà lliure, és a dir, es permetrà entrada de visitants, però
només els usuaris matriculats a algun dels seus cursos fills podran participar a les
activitats del metacurs.
Cal deixar clara la diferència entre els projectes que trobarem aquí i els que trobarem a
la categoria principal Projectes: els projectes que trobarem en aquest metacurs son
projectes en desenvolupament, mentre que els projectes que trobarem a la categoria
principal son projectes finalitzats.
Metacurs Projectes de Genealogia:

Imatge 6 - Disciplines - Projectes - Metacurs Projectes de Genealogia

2.1.2.2 Cursos
Des d’aquesta categoria principal podrem accedir als diferents cursos que ofereix la
Societat com a tal (no confondre amb els cursos Moodle del nou lloc web). Com s’ha
comentat anteriorment, la Societat ofereix 3 tipus de cursos: cursos ordinaris, cursos
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monogràfics i cursos externs. Per a cadascun d’aquests tipus de curs s’ha creat una
subcategoria, i a cada subcategoria tindrem, ordenats per any, links a diferents
metacursos. Cada metacurs agruparà – tindrà com a cursos fills – els cursos que
ofereixi la Societat relacionats amb una temàtica concreta.
Per a veure-ho més clar, posarem un exemple. La Societat va organitzar durant el curs
acadèmic 2.009/2.010 3 cursos ordinaris que tenien relació amb la Genealogia:
Genealogia, La Genealogia i La Informàtica, i La Informàtica al servei de la Genealogia:
el GDS. Si volem accedir a aquests cursos, el primer que hem de fer és accedir a la
subcategoria Cursos ordinaris. Podem accedir a aquesta subcategoria directament des
de la pàgina principal del lloc, o bé accedint primer a la categoria Cursos, també des de
la pàgina principal del lloc.
A continuació mostrem la categoria principal Cursos:

Imatge 7 - Cursos - Categoria principal Cursos

Com podem veure, aquesta categoria conté els enllaços a cada categoria corresponent
a cada tipus de curs (ordinaris, monogràfics i externs).
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A continuació clickem sobre Cursos ordinaris i accedim a la següent pantalla, la
subcategoria Cursos ordinaris:

Imatge 8 - Cursos - Subcategoria Cursos ordinaris

Com podem veure, tenim un subapartat per a cada curs acadèmic, i a cada subapartat
contenim links als metacursos que engloben els cursos d’una determinada temàtica.
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A continuació, seguint l’exemple, clickem sobre el link Genealogia que tenim a
l’apartat Cursos 2.009/2.010 i accedim al seu metacurs:

Imatge 9 - Cursos - Cursos ordinaris - Metacurs Cursos Ordinaris de Genealogia 2.009/2.010

Tal i com s’ha explicat abans, cada secció del metacurs està dedicada a un dels cursos
fills, el títol de la secció és el link al curs fill i també tenim una breu descripció del curs.
L’accés als cursos fills només serà possible si s’està matriculat en ells.
2.1.2.3 Activitats
La Societat organitza periòdicament activitats per als seus socis, que es poden
classificar en tres tipus bàsics:

Sortides, Conferències i Trobades. Des d’aquesta

categoria principal es gestionaran aquestes activitats. Com que n’hi ha de 3 tipus,
també tindrem 3 subcategories per a organitzar-les, i, com que de tant en quant també
s’organitza alguna activitat que no es pot classificar dins de cap d’aquests 3 tipus,
s’afegeix també una subcategoria extra per a aquestes activitats. Per tant, a la
categoria principal Activitats tenim 4 subcategories: Sortides, Conferències, Trobades, i
Altres activitats.
Dintre de cada subcategoria, les activitats estan organitzades per any, sent cada any un
link al metacurs que engloba les activitats d’aquell tipus i any, en forma d’un curs fill
per a cada activitat concreta realitzada o en preparació. Aquest metacurs tornarà a
tenir un esquema semblant als anteriors metacursos que s’han explicat: cada secció
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del metacurs estarà dedicada a una activitat concreta, contindrà una petita descripció
de l’activitat i el seu títol serà el link al curs fill que contingui tota la informació de
l’activitat, només accessible si s’està matriculat en ell. Aquest metacurs serà de visible
per a tothom, permetrà entrada de visitants, però només podran participar-hi a les
activitats els alumnes que estiguin matriculats a algun dels cursos fills.
A continuació mostrem amb imatges el que s’ha explicat per a més claredat. A la
següent imatge podem veure la categoria principal Activitats, accessible des de la
pàgina principal del lloc:

Imatge 10 - Activitats - Categoria principal

Com podem veure, tenim les 4 subcategories indicades amb la seva descripció. Si
volem accedir a qualsevol d’elles, només hem de clickar sobre el nom de la mateixa, o
bé al final de la pàgina trobarem els links que facilita Moodle.
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A continuació, accedim a la subcategoria Sortides:

Imatge 11 - Activitats - Subcategoria Sortides

Podem veure a la part esquerra de la pantalla els links que s’han comentat als diversos
metacursos de cada any: Sortides 2.010, Sortides 2.009 i Sortides 2.008. Cadascun
d’aquests 3 links ens obrirà el metacurs corresponent a les sortides de l’any que
escollim.
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Com a mostra, clickem sobre el link Sortides 2.010:

Imatge 12 - Activitats - Sortides - Metacurs Sortides SCGHSVN 2.010

Com podem veure a l’anterior imatge, al metacurs tenim una breu descripció del que
trobarem en ell, i a continuació cada tema del curs està dedicat a una sortida
determinada. Clickant sobre el nom de la sortida, el títol de la secció, accedirem al curs
que conté totes la informació sobre la sortida.
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Per exemple, si clickem sobre 11 de Setembre – La Diada de Catalunya a la SCGHSVN,
accedirem al següent curs, sempre que estiguem matriculats:

Imatge 13 - Activitats - Sortides - Sortida d'exemple

El contingut de cada activitat en concret podrà variar, però s’han establert unes
plantilles per tal que l’administrador o el professor pugui crear els cursos amb més
facilitat, al menys fins que tinguin Moodle per la mà i facin les seves pròpies
composicions. Per exemple, en el cas de les Sortides, el curs plantilla dedica conté 5
seccions, amb els següents continguts:
1- Descripció. La primera secció del curs contindrà la descripció de la Sortida.
2- Planning de la Sortida. La segona secció contindrà un plànning detallat de la
sortida, amb horaris i llocs de trobada concrets, amb un arxiu del plànning
descarregable, i també amb un fòrum de debat sobre el mateix.
3- Dinar. Si la sortida implica dinar fora, es proposa aquesta tercera secció per a
proposar i demanar alternatives de llocs a on anar a dinar. Es proposa un fòrum
per a que la gent faci les seves propostes, i també es crea una enquesta per a que
els assistents a la sortida puguin fer les seves votacions (activitat Consulta de
Moodle).
4- Mobilitat. Aquesta secció està dedicada a organitzar la mobilitat de la sortida.
Disposa de dos fòrums, un per a que els assistents amb vehicle propi ofereixin
43

places disponibles, i un altre a on els assistents sense vehicle poden sol·licitar
places. Qualsevol tema relacionat amb la mobilitat de la sortida ha d’anar en
aquesta secció, com podria ser per exemple una consulta sobre quanta gent
estaria disposada a anar en autocar donat un determinat preu.
5- Suggeriments. Per últim, es dedica una darrera secció als suggeriments dels
assistents en relació amb la sortida. Això es farà a través d’un fòrum.
Aquesta plantilla és només un primer impuls per a que les persones que ho han
d’organitzar tinguin un punt de partida, però és amb l’ús i amb l’experiència com millor
es podrà saber si potser alguna d’aquestes seccions proposades no es fan servir, o bé si
s’han de replantejar, o si pot ser fan falta més seccions...
2.1.2.4 Projectes
La Societat realitza també diferents projectes relacionats amb les diferents disciplines
que estudia, i és en aquest apartat a on trobarem tota la informació referent a aquets
projectes. Des d’aquí podrem accedir només als projectes fi nalitzats, als que encara
estan en desenvolupament s’accedeix a través d’alguna de les subcategories de la
categoria principal Disciplines (Genealogia, Sigil·lografia...).
Els diferents projectes realitzats per la Societat es classifiquen segons la disciplina de la
que tractin, per tant, la categoria Projectes la tindrem també dividida en 5
subcategories, una per a cada disciplina, i a cadascuna d’aquestes subcategories hi
trobarem tots els projectes relacionats amb la mateixa disciplina. Cada projecte serà
un curs Moodle, i per a accedir als mateixos caldrà estar matriculat.
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Podem accedir directament als projectes de la Disciplina que ens interessi des de la
pàgina principal del lloc, o bé podem accedir a través de la categoria principal
Projectes:

Imatge 14 – Projectes

Podem veure que al rodejant la imatge central de la descripció de la categoria tenim
els links a les diferents subcategories de projectes.
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Si accedim a qualsevol de les subcategories trobarem una pantalla semblant a la
següent (Projectes d’Heràldica):

Imatge 15 - Projectes - Projectes d'Heràldica

En aquest cas de l’exemple, podem veure que tenim accés a 3 projectes finalitzats,
però aquesta llista pot ser tan llarga com projectes tinguem. Podem observar quina és
l’estructura d’aquestes subcategories: tenim una breu descripció de la subcategoria
encapçalant la pàgina, i a continuació tenim la llista de cursos que pertanyen a la
categoria. Com veiem, a la part esquerra de la pantalla tenim el nom del curs, que és a
la vegada el link per a accedir-hi, amb els noms dels professors dels cursos, i a la part
dreta tenim una petita descripció de curs, que pot anar o no acompanyada d’alguna
imatge.
Generalment, aquests projectes finalitzats tindran la seva pròpia pàgina web, externa a
Moodle. Al nostre lloc el que fem és aprofitar les eines de col·laboració que ens facilita
Moodle, com per exemple wikis o fòrums. L’estructura habitual dels cursos de
projectes serà una descripció del projecte a la secció principal de curs, amb el títol
linkant a la pàgina externa del projecte finalitzat, i a les següents seccions agruparem
els diferents elements col·laboratius de Moodle. A l’exemple que presentem a
continuació, tenim un wiki a la primera secció, i tenim la segona secció reservada per a
fòrums (en aquest cas en tenim 2 fòrums, però es podrien afegir tants com calgués). Si
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fos necessari, també es podrien habilitar més seccions amb més elements
col·laboratius, com per exemple enquestes o bases de dades:

Imatge 16 - Projectes - Projectes d'Heràldica - Curs d'exemple

2.1.2.5 Fòrums
S’ha habilitat un espai per a que els socis puguin compartir informació i debatre sobre
els diferents temes relacionats amb la Societat.
Des d’aquesta categoria els socis poden accedir als diferents fòrums que la Societat ha
habilitat per a ells, així com consultar les normes d’utilització dels mateixos.
S’han habilitat 3 tipus de fòrums per als socis:


Fòrum General. Aquest és un fòrum de propòsit general a on es tractaran temes
generals relacionats amb la Societat i les disciplines que estudia.



Fòrums de Projectes i Disciplines. Des d’aquí podrem accedir als diferents fòrums
que podem trobar als projectes en desenvolupament de la Societat. També
s’obriran fòrums específics per a debatre temes concrets, organitzats per
disciplina de la que tractin.



Fòrum de Peticions d’Ajuda. Aquí aniran les diferents peticions d’ajuda dels
usuaris enregistrats de la Societat.
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Tant el Fòrum General com el Fòrum de Peticions d’Ajuda són cursos en format social,
que és un tipus de curs Moodle creat específicament per fòrums: no conté cap secció,
sinó que únicament conté temes de debat que qualsevol usuari matriculat al curs pot
començar. A continuació un imatge del Fòrum General:

Imatge 17 - Fòrums - Fòrum General

Els blocs laterals, son totalment configurables com a qualsevol curs Moodle, però com
es pot observar, el bloc central no conté seccions, sinó que únicament conté un botó
per a afegir un nou tema de debat, i els debats iniciats pels usuaris. El primer debat
que veurem sempre serà el que hagi tingut activitat més recent, és a dir, que encara
que un tema s’hagi creat després que un altre, aquest últim estarà el primer si la
resposta més recent s’ha donat en aquest.
El Fòrum de Projectes i Disciplines és un curs especialment dissenyat per tal de tenir
unificat en un sòl lloc l’accés als fòrums de tots els projectes en desenvolupament de la
Societat, i també per obrir temes de debat específics de cada disciplina. Es tracta d’un
curs en format per temes, i tindrem les 5 primeres seccions dedicades a cadascuna de
les disciplines que estudia la Societat, i a continuació cada secció de tema
correspondrà a un projecte concret, i contindrà els links a tots els fòrums que puguem
trobar en aquell projecte. Haurem d’estar matriculats a aquests projectes per tal de
poder accedir als seus fòrums.
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A continuació podem veure l’aspecte d’aquest curs:

Imatge 18 - Fòrums - Fòrum de Projectes i Disciplines (I)
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Com podem veure, les primeres seccions del curs contenen fòrums relacionats amb les
disciplines que estudia la Societat. Si baixem per la pàgina podrem veure que tenim les
seccions dedicades als projectes en desenvolupament a continuació de la darrera
secció dedicada a disciplines, Nobiliària:

Imatge 19 - Fòrums - Fòrums de Projectes i Disciplines (II)

2.1.2.6 Publicacions
Des d’aquesta categoria es podrà accedir a la llista de publicacions que s’ofereixen o
recomanen des de la Societat. Hi ha dos tipus de publicacions: publicacions internes i
publicacions externes.
Les publicacions internes son aquelles que es fan des de la SCGHSVN. Aquest tipus de
publicació són bàsicament tres: Butlletins, Paratges, i Tesines. Pot trobar la definició de
les dues primeres a l’apartat 1.2.1, La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.
Les publicacions externes son aquelles publicacions no editades per la Societat o que
ho van ser en un passat, però ara ja no, i que son recomanades als socis per la seva
temàtica i el seu contingut.
A la descripció de la categoria tindrem els links als metacursos per a cada tipus de
publicació: Publicacions internes i Publicacions externes.
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A continuació mostrem aquesta descripció de la categoria. Els links als metacursos són els
propis noms Publicacions internes i Publicacions externes:

Imatge 20 - Publicacions - Categoria principal

2.1.2.6.1 Publicacions internes
Les publicacions internes tindran un esquema semblant al que ja hem presentat amb
d’altres metacursos, dedicant una secció del curs a cada curs fill. En aquest cas tindrem
quatre seccions, cadascuna de les quals contindrà una petita descripció del que
trobarem en aquest curs fill i el link d’accés al mateix (el propi títol de la secció).
Aquestes seccions estaran dedicades als 3 tipus de publicacions esmentats (Butlletins,
Paratges i Tesines), i una darrera secció dedicada a Altres publicacions.
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Mostrem a continuació una imatge del metacurs Publicacions Internes:

Imatge 21 - Publicacions - Metacurs Publicacions Internes

En aquesta imatge podem veure com les dues primeres seccions del metacurs
contenen una breu descripció dels butlletins i dels paratges i el seu títol és el link
d’accés al curs que conté tota la informació. Les seccions 3 i 4, que no apareixen a la
imatge, corresponen, respectivament, a les Tesines i Altres publicacions.
Per la seva particular estructura, passarem a descriure el contingut del curso
corresponents als Butlletins.
Butlletins
Els Butlletins son publicacions totes elles disponibles en format PDF, i cada any
apareixen publicats 3 nous butlletins. Tenint en compte aquestes característiques, es
va decidir, acordat amb l’interlocutor de la Societat Enric Mayol, que faríem un curs en
format per temes a on cada secció contindria els butlletins corresponents a un any
determinat. Cada secció contindrà les portades dels butlletins publicats aquell any, i
aquestes portades seran el link per a descarregar l’arxiu PDF que conté el Butlletí.
L’estructura de Moodle, que permet un màxim de 52 temes per curs, ens imposa una
limitació de 52 anys de butlletins, dels quals fins el moment s’han fet servir 4. Aquesta
limitació es va parlar també amb la Societat, i es va decidir que es podia obviar.
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A continuació es mostra l’aspecte que presenta aquest curs dedicat als Butlletins:

Imatge 22 - Publicacions - Publicacions internes - Butlletins

2.1.2.6.2 Publicacions externes
L’estructura de les publicacions externes és similar a la de les publicacions internes:
tenim el corresponent metacurs Publicacions externes a on cada secció del curs està
dedicada a un tipus de publicació externa. Com en d’altres ocasions, la secció conté
una petita descripció del tipus de publicació, i el títol és un link al curs que conté tota la
informació. En aquest cas, de moment només tenim dos tipus de publicacions
externes: Paratges Tarragonins, i Missives.
2.1.2.7 Junta Directiva
Aquesta categoria contindrà una petita descripció de les vocalies que conformen la
Societat, juntament amb els noms dels vocals i d’altres càrrecs de la Societat, com son
President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. Tota aquesta informació estarà a la
descripció de la categoria i serà accessible per a tothom, mentre que la resta
d’informació d’aquesta categoria només serà accessible per als membres de la Junta.
Des de la descripció de la categoria tindrem també links d’accés als cursos de les
reunions dels diferents anys, però el seu accés només estarà permès als membres de la
Junta.

53

A més d’aquests cursos de les reunions anuals, també tindrem un curs, Actes de Junta,
que contindrà l’històric d’actes de totes les reunions de junta de la Societat que s’hagin
celebrat.
Per últim, cada membre de la Junta Directiva tindrà un curs personal dintre d’aquesta
categoria que podrà fer servir a conveniència. Aquests cursos son d’ús exclusiu i
personal de cada membre de la Junta, per tant, cadascun d’ells el podrà fer servir com
més li convingui, per exemple per a aprendre a gestionar un curs Moodle, si té intenció
de preparar algun curs presencial o semi presencial, o bé per guardar documents que
hagi de fer servir a properes reunions. Aquest curs estarà ocult, per tant, només serà
visible pel membre propietari del curs, i per l’administrador del sistema.
Per tant, els usuaris no enregistrats veuran la descripci ó de la categoria, amb les
descripcions de les vocalies, els seus membres i els links als cursos de les reunions, i el
curs Actes de Junta, però no podran accedir a cap dels cursos. Els membres de la junta,
en canvi, veuran el mateix i podran accedir als cursos, i a més a més cadascun dels
membres veurà també el seu propi curs personal.
A continuació passem a explicar en detall els següents cursos descrits: Cursos de
Reunions,i Actes de Junta. Els cursos personals de cada membre no s’expliquen ja que
el seu contingut és lliure, cada membre pot disposar del seu curs com més li convingui.
2.1.2.7.1 Cursos de Reunions
Apart de la funció pública informativa sobre l’estructura interna de la Societat, aquesta
categoria també té finalitats organitzatives per als membres que composen aquesta
estructura interna. Des d’aquesta categoria s’accedirà a l’organització de les diferents
reunions que s’organitzen cada any, així com a un històric d’actes de totes les reunions
de Junta de la Societat. A l’organització de les reunions s’accedirà des de la descripció
de la categoria, a través d’un link al corresponent curs, i estarà organitzat per anys.
Cada any contindrà un curs Moodle, i a dintre d’aquest curs tindrem tota la informació
referent a les reunions d’aquell any en concret. Això ens permetrà també disposar de
les eines col·laboratives de Moodle de cara a organitzar les reunions i poder deixar
opinions sobre temes tractats o que es tractaran a les mateixes, eines com poden ser
enquestes, fòrums o wikis.
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A continuació podem veure un d’aquests cursos, el corresponent a les reunions de
l’any 2.010:

Imatge 23 - Junta Directiva - Reunions 2.010

Podem veure com la primera secció del curs conté les dades de la propera reunió a
celebrar, una petita descripció de l’objectiu de la reunió, la data de celebració, i els
assistents. Veiem que com a documents estaran disponibles l’ordre del dia, l’acta de la
reunió (un cop s’hagi celebrat), documents addicionals, un fòrum i un wiki.
Si poguéssim baixar a la pàgina veuríem com a les següents seccions del curs tindríem
les reunions anteriors, ordenades de menys a més antiga.
2.1.2.7.2 Curs Actes de Junta
Aquest curs contindrà l’històric d’actes de totes les reunions de junta que la Societat
hagi celebrat. Penjarà directament de la categoria principal Junta Directiva i, tot i que
l’existència del curs serà visible per a tothom, només podran accedir-hi els membres
de la junta.
Aquest serà un curs en format temàtic, a on es dedicarà cada secció del mateix a les
actes d’un any concret, i tindrem penjades a cada secció, en format PDF, les actes de
totes les reunions que s’hagin celebrat durant aquell any.
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Aquest és l’aspecte que presenta el curs:

Imatge 24 - Junta Directiva - Actes de Junta

2.1.2.8

Secretaria
Des de la Societat es va demanar una categoria que contingués tot el que fes
referència a la secretaria. S’ha creat la categoria, però de moment està buida ja que
encara no s’ha acordat amb la Societat realment què ha de contenir exactament.

2.1.3

Protecció pàgines del servidor mitjançant Moodle
Una altre funcionalitat que es va demanar des de la Societat va ser la possibilitat de
tenir determinades arxius al servidor, totalment independents de Moodle, com
podrien ser fulls de càlculs o fotografies, protegits a través de Moodle.
La idea és que si algú esbrina l’adreça web d’aquestes pàgines, se li redireccioni a
l’autenticació via Moodle, i només si té determinat permís a Moodle podrà accedir a
aquestes pàgines.
Aquesta funcionalitat, es va acabar resolent gràcies a la utilització de la crida login() de
Moodle. No ens estendrem molt en l’explicació de la solució, ja que encara s’ha de
polir per tal de poder aplicar els permisos segons determinat rol a determinat curs – és
a dir, volem que una determinada pàgina externa a Moodle només sigui accessible si
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l’usuari s’ha autentica a Moodle i té determinat rol a determinat curs – però si que
exposarem la idea base.
La idea és que els arxius que han d’estar protegits mitjançant autenticació Moodle
estaran a una carpeta no pública del servidor, i enlloc d’accedir directament a aquesta
carpeta, s’accedirà a una altre carpeta que contindrà un arxiu PHP que cridarà la
pàgina no visible.
Imaginem que tenim una pàgina index.html que només volem que sigui visible a
usuaris autenticats a Moodle. Aquesta pàgina, la tindrem a una carpeta no pública del
servidor, i en el lloc públic, tindrem un arxiu index.php.
Si volem veure l’arxiu index.html, haurem d’accedir a index.php, i aquest darrer farà la
crida a index.html, mitjançant la funció include(‘/ruta/index.html’). Amb aquesta crida,
l’usuari veurà al navegador el contingut de la pàgina index.html, però tindrà com a
adreça web la ruta d’index.php.
Abans de fer aquesta crida, però, index.php contindrà una línea require_login(), i si
l’usuari no està autenticat a Moodle, obrirà la pàgina d’autenticació de Moodle. Si
l’usuari accedeix amb un usuari i password correctes, llavors se li mostrarà la pàgina
indicada.
De tota manera, aquesta funcionalitat encara s’ha de polir, per tal de poder filtrar per
rol, o inclús per rol i curs, però ja estan les bases posades per tal d’aconseguir
l’objectiu, i ara només cal acabar de polir la funcionalitat.
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2.2 Usuaris del sistema
En aquest apartat s’explicarà quins seran els tipus d’usuari que faran servir habitualment
aquesta web, així com la seva correspondència amb els rols de Moodle.
Basant-nos en la categorització d’usuaris que va fer Sara Salinas al seu projecte – un dels
aspectes que es va treballar més en profunditat – podem classificar els usuaris en els
següents tipus:


Visitant/Usuari casual. Aquest serà l’usuari que trobarà el lloc navegant pel
web i mostra un interès per la temàtica del lloc. Serà un usuari que navegarà
per les diferents pàgines de la Societat, en busca d’informació que sigui del seu
interès. Es tracta d’un possible futur soci de la Societat.



Participant. Es tracta d’un usuari enregistrat al sistema, que pot o no ser soci
de la Societat, i que podrà, per tant, visitar determinats cursos que no siguin
públics, si està matriculat en ells. També podrà ser un participant actiu de les
diferents activitats que programi la Societat.



Professor. Es tracta d’un usuari membre de la Societat que gestiona algun dels
cursos que aquesta ofereix als usuaris.



Administrador. Es tracta de la persona que gestionarà el lloc web.
Generalment serà una única persona (tot i que poden haver diversos
administradors), i serà el responsable de crear nous cursos i, en general,
administrar el lloc.

Aquests usuaris tindran una correspondència amb els rols de Moodle. Amb Moodle es
poden determinar una sèrie de permisos al lloc per als diferents usuaris que accedeixen.
Segons las capacitats que ha de poder tenir un usuari al lloc se li assigna un o altre rol.
Els rols que es corresponen amb els usuaris que s’han descrit anteriorment són els
següents.


Visitant. Aquest rol l’adoptarà l’usuari que hem anomenat Visitant/Usuari
casual. El rol de Visitant a Moodle permet la consulta de cursos amb accés a
visitant, i navegar per qualsevol part pública del lloc. Tal i com està configurat el
lloc, quan un usuari accedeix a un curs amb accés a visitants, l’únic que haurà de
fer serà acceptar la política d’ús del lloc i podrà navegar pel curs
immediatament. Els Visitants podran consultar aquests cursos però no podran

58

pas participar-hi, és a dir, no podran per exemple participar-hi a les wikis o als
fòrums.


Estudiant. El rol d’estudiant s’aplicarà a l’usuari que s’ha definit com a
Participant. L’estudiant a Moodle podrà fer tot el que pot fer el visitant, però a
més podrà participar en els cursos en què estigui matriculat. Podrà estar
matriculat a qualsevol dels cursos que permeten entrada de visitants, si ho
permet l’administrador del sistema o el professor del curs, i a més podrà estar
matriculat a cursos que no seran visibles per als visitants/usuaris casuals (cursos
sense accés permès a visitants).



Professor. El rol de professor s’aplicarà a l’usuari que s’ha descrit amb aquest
nom. Si un usuari té rol de professor a qualsevol dels cursos del lloc, podrà fer
gairebé qualsevol cosa al curs: podrà matricular alumnes al curs, podrà
introduir, modificar i eliminar informació del curs, podrà proposar activitats pels
estudiants (fòrums, wikis, entregues de treballs, esdeveniments al calendari...).



Administrador. El rol d’administrador també s’aplicarà a l’usuari que s’ha descrit
amb aquest nom. L’administrador pot fer absolutament qualsevol cosa al lloc.
Serà l’encarregat de crear nous cursos, categories, assignar rols als usuaris del
sistema, modificar la pàgina principal del curs (tot i que també pot delegar
aquesta funció en qualsevol usuari que desitgi assignant-li el rol oportú).

L’assignació d’aquests rols pot ser diferent per a diferents contexts i no son exclusius, és
a dir, un usuari pot tenir el rol de professor per a un determinat context, com per
exemple un curs, i tenir el d’estudiant per a un altre curs, i el de visitant per a un altre.

2.3 Metodologia emprada
Durant aquest apartat s’explicarà en quines fases s’ha dividit el projecte des de la seva
acceptació fins a la seva conclusió, i també quina ha estat la metodologia emprada per a
cadascuna de les fases del mateix.
2.3.1

Fases del projecte
A continuació s’enumeraran les diferents fases per les que ha anat passant el projecte
fins a la seva finalització, i es donarà una breu descripció del treball que s’ha realitzat a
cada fase.

2.3.1.1 Estudi web i disseny existents
La primera fase d’aquest projecte va consistir en l’estudi dels elements que ja hi havia
disponibles per a la Societat: la pàgina web actual, i el projecte de Sara Salinas.
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D’una banda, s’havia d’estudiar l’actual web, per tal de detectar funcionalitats, i
analitzar usabilitat, punts forts, i punts dèbils de la mateixa. D’altra banda, s’havia
d’analitzar un projecte que s’havia fet l’any anterior sobre el disseny d’aquesta web,
Página Web de la “Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària”, realitzat per Sara Isabel Salinas Simón. Aquest projecte va
consistir en el disseny i la generació d’un pilot de prova basta en Moodle per a mostrar
a la Societat, però no es va arribar a implementar ja que no estava prou madur, i a més
presentava una sèrie de problemes que ja s’han analitzat a l’apartat 1.2.3.2, El projecte
de Sara Salinas, com per exemple la impossibilitat d’actualitzar el lloc a futures
versions de Moodle.
2.3.1.2 Disseny del nou lloc
Un cop analitzades les anteriors webs (la web actual i el projecte de Sara), analitzats els
punts forts i dèbils, i estudiades les seves funcionalitats, arriba el moment de
començar el disseny de la nova web.
Durant aquest fase van ser molt importants les reunions amb el tutor del projecte, ja
que era ell qui anava indicant quins apartats eren més importants que d’altres, quins
podrien anar a la pàgina principal, quines funcionalitats eren prescindibles i quines
eren mes importants.
Aquest va ser, com acostuma a ser el procés de disseny de software, un procés iteratiu,
consistent en reunions amb el tutor a on ell donava aquestes indicacions esmentades, i
per a la següent reunió es portaven diverses propostes per a que escollís quina creia
que s’adaptava millor als requeriments del nou lloc. En aquestes reunions el tutor del
projecte Enric Mayol, feia els rols d’usuari final i també d’intermediari, ja que, d’una
banda, ell és membre de la Societat i donava les seves opinions com a usuari final de la
nova web, i d’altra banda, també exposava els diferents dissenys presentats a d’altres
membres de la Societat, per a recollir les seves opinions i fer-me-les arribar. A mesura
que s’anaven aplicant les solucions escollides entre el tutor i els diferents membres de
la Societat, sovint apareixien noves decisions a prendre i el procés es tornava a repetir,
fins a arribar al disseny definitiu del lloc. Com es pot comprovar, el disseny final és el
resultat d’un procés iteratiu de proposar alternatives i escollir la més adient.
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2.3.1.3 Implementació del lloc
L’anterior procés, el disseny del nou lloc, s’anava duent a terme sobre un servidor
local. Arribat el moment en que la fase de disseny es podia donar per finalitzada o
pràcticament, era el moment d’implementar el lloc a un servidor públic.
En el nostre cas, la implementació s’havia de fer sobre un hòsting. Un hòsting, de
manera resumida, és un espai a un servidor web amb diverses funcionalitats, ofert per
una empresa informàtica, a on podem emmagatzemar arxius i informació, i podem ferlos visibles per al públic a través d’Internet. En el nostre cas, havíem de fer servir el
hòsting que ja feia servir la Societat a l’antiga web, de l’empresa Serfe
(http://www.serfehosting.com), i m’ha resultat realment fàcil implementar el lloc en
aquest hòsting. D’una banda, complia sobradament els requeriments mínims per a la
instal·lació de Moodle:


Servidor Apache versió 2.0.63



PHP versió 5.2.13 (es requereix mínim versió 4.3.0)



Base de dades MySQL versió 5.0.91 (es requereix mínim versió 4.1.16)

D’altra banda, fa servir una interfície gràfica per a l’administració de l’espai ofert,
cPanel, molt fàcil de fer servir i molt intuïtiva. Gràcies a la interfície cPanel és realment
fàcil gestionar arxius (pujar-los, crear carpetes, moure’ls, comprimir-los, descomprimirlos...) i també gestionar bases de dades (creació de base de dades, creació d’usuaris,
assignació de permisos als usuaris, gestió de les bases de dades ja creades mitjançant
phpMyAdmin). Si es vol més informació sobre la interfície cPanel es pot consultar el
lloc web http://www.cpanel.net, i si es vol obtenir més informació del gestor web de
bases

de

dades

phpMyAdmin

es

pot

consultar

el

següent

lloc:

http://www.phpmyadmin.net.
2.3.1.4 Documentació
Aquesta fase, tot i que s’ha posat al final de tot, és una fase que es va duent a terme
durant tot el desenvolupament del projecte, tot i què possiblement el seu pes és major
a la part final del mateix. Durant tot el procés de desenvolupament del projecte s’han
d’anar documentant totes les decisions preses, i justificant per què s’han pres aquestes
decisions i no pas altres. El fet que tingui més pes a la part final es deu especialment a
que una part molt important d’aquest projecte és la documentació generada per a
l’administració del lloc (administració tant en l’aspecte tècnic, que durà a terme
l’administrador, com de continguts, que duran a terme els diferents usuaris amb rol de
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professor als diferents contexts). Per a aquestes tasques d’administració s’ha hagut de
crear dos extensos manuals, el Manual de l’Administrador, i el Manual del Professor.
Tot i que bona part del seu contingut es pot anar introduint abans de tenir el lloc
finalitzat, és quan aquest està a la seva fase final quan es poden incloure tots els
detalls necessaris als manuals.
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3 Anàlisi Funcional
Durant aquest capítol s’analitzarà què tenim a l’actual (antiga) web, i què necessitem.

3.1 Situació de partida
A continuació analitzarem els processos que es duen a terme a l’actual web de la
Societat, aprofitant l’anàlisi que va fer Sara Isabel Salinas Simón per al seu projecte
Pàgina Web de la “Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària”. L’anàlisi de Sara es considera un bon punt de partida per a
mostrar aquests processos, ja que el funcionament de la pàgina de la Societat no ha
canviat en absolut des del moment en que ella ho va fer. Molts dels següents punts
s’agafen directament del seu projecte, mentre que d’altres es modifiquen lleugerament
per tal d’adaptar-los a la meva visió particular dels processos.
3.1.1

Alta de soci
Quan una persona vol fer-se soci de la Societat, ha d’omplir un formulari a la pàgina
web que s’envia via web a l’administrador del lloc. Aquest assigna un número de soci a
aquesta persona i crea un nou arxiu HTML amb les dades d’aquest usuari.

3.1.2

Modificació de soci
Quan un soci vol modificar les seves dades ha d’omplir el mateix formulari que per a
donar-se d’alta, però amb les dades modificades. Quan el correu electrònic arriba a
l’administrador aquest modifica la pàgina HTML corresponent a aquest soci.

3.1.3

Baixa de soci
Quan un soci vol donar-se de baixa de la Societat, ha d’omplir de nou el mateix
formulari, però indicant que desitja ser donat de baixa. L’administrador oculta la
pàgina HTML quan rep aquest mail. Les dades no s’esborren definitivament, només
queden amagades.

3.1.4

Preinscripció a cursos
Qualsevol persona que faci ús del lloc pot accedir a la preinscripció dels cursos que
organitza la Societat. Per a fer-ho, haurà d’omplir un formulari a on s’indiquen les
dades personals d’aquesta persona i el curs o cursos que vol realitzar. També s’indicarà
si la persona és estudiant, soci o arxiver, ja que el preu de la matrícula varia en funció
d’això. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària a un compte
específic de la Societat.
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3.1.5

Llista de socis
A la pàgina web de la Societat es pot consultar la llista de socis. Existeix un apartat al
lloc a on es pot accedir a consultar les dades de tots els socis (cadascun d’ells té la seva
pròpia pàgina amb les seves dades). Els socis es classifiquen en socis amb Internet, els
que tenen adreça de correu electrònic, i socis sense Internet, els que no en tenen.

3.1.6

Informació pública de socis
Hi ha una sèrie de socis que tenen part de les seves recerques publicades a la pàgina
de la Societat. Aquesta informació és pública, i conté els següents elements:


Nom i cognoms.



Fotografia.



Número de soci.



Comarca de residencia actual.



Correu electrònic.



Pàgina web personal.



Resum de les seves recerques.



Arbre de costats.

Tots els socis que tenen aquesta informació pública tenen publicats nom, cognoms,
número de soci i arbre de costats; la resta d’informacions no es comú a tots els socis,
cada soci té més o menys dades a publicar.
3.1.7

Publicacions i Bibliografia
Des de la pàgina de la Societat es poden consultar dos tipus de publicacions:
publicacions generals i publicacions pròpies. D’aquestes darreres es poden fer
comandes, omplint un formulari amb les dades personals, publicacions desitjades, i
forma de pagament.

3.1.8

Informació de novetats o actes de la Societat
A través de la pàgina web s’informa als usuaris de les novetats de la Societat així com
dels actes que organitza. Per a fer-ho, l’administrador modifica el codi HTML de la
pàgina principal de manera que aquestes novetats quedin clarament identificades.

3.1.9

Alta a la Llista
La llista és una adreça de correu electrònic a disposició dels socis com a eina de treball
col·laboratiu. La finalitat d’aquesta llista és que els socis puguin compartir informació i
ajudar-se mútuament. Per a donar-se d’alta al servei, s’ha d’enviar un mail a una
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adreça de correu electrònic específica per a aquesta finalitat, sense indicar res al tema
del missatge ni introduir contingut. Els socis de la Societat tenen accés
automàticament a l’ús de la llista.
3.1.10 Baixa a la Llista
La baixa a la llista es farà de la mateixa manera que l’alta, enviant un correu electrònic
amb l’assumpte i el cos del missatge buits a determinada adreça.
3.1.11 Ús de la Llista
Per a fer ús d’aquesta funcionalitat, l’usuari ha d’enviar un correu electrònic amb els
seus dubtes o informació que vol compartir a una determinada adreça de la Societat.
Aquest correu es reenvia automàticament a tots els usuaris subscrits a la llista, i un cop
enviat no hi ha forma de tornar a consultar-ho.
Donada la naturalesa d’aquesta Societat, una de les més grans necessitats d’aquesta
web és la comunicació interna entre els socis. L’estudi de les disciplines que ocupa la
Societat és molt complicat, ja que moltes vegades els documents es perden en el
temps, l’accés als mateixos pot ser difícil (diversos permisos a diverses entitats, com
eclesiàstiques o ajuntaments, duplicitat de documents, documents incomplets...) i, en
general, es força complicat aconseguir informació fidedigna. És per això que la
compartició de la informació entre els socis que busquen un objectiu comú, el
coneixement sobre la història de determinats elements (cognoms, escuts, segells...), és
molt important i, per tant, aquesta llista resulta insuficient. Un dels principals
problemes de la llista és no poder emmagatzemar els missatges ordenadament en un
lloc que sigui accessible per tots els socis al llarg del temps. En el moment en què un
soci s’apunti a la llista, accedirà a tota la informació que s’enviï nova a partir d’aquell
moment, però tot el que s’ha anat enviant anteriorment queda totalment ocult per a
ell.
D’altra banda, qualsevol modificació de la informació del lloc, ja sigui afegir nova
informació o modificar o eliminar informació ja existent, requereix que sigui realitzada
per l’administrador del lloc de forma manual, convertint-se en un treball costós, poc
pràctic i que pot provocar una baixa actualització del lloc, ja que tota la feina recau en
una única persona i a més no es tracta d’una feina fàcil.
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3.2 Requeriments funcionals
En aquest apartat s’analitzarà quines son les necessitats, a nivell funcional, que ha de
satisfer el lloc. Aquest ha de ser el punt de partida per al disseny del nou lloc, i haurem
de trobar la forma de poder satisfer aquests requeriments amb les eines que ofereix
Moodle, o, si el temps ho permet, dissenyant nous mòduls Moodle al servei del nostre
lloc.
Idealment, el nou lloc ha de ser capaç d’oferir les mateixes funcionalitats que l’anterior
web, solventant els possibles problemes i dificultats que existissin, millorant la usabilitat
tot el que sigui possible i, si és possible, afegint noves funcionalitats a les ja existents. La
base per tal de fer tot això son els requeriments funcionals: sabent què ha de satisfer el
lloc, i també sabent com se satisfà això a l’antic lloc i quins problemes presenta, hem de
trobar la millor manera per a fer que el nou lloc ofereixi el mateix però amb la usabilitat
millorada o amb funcionalitats ampliades.
A l’antiga web podem trobar 2 espais clarament diferenciats:


Zona pública. Gairebé la totalitat de l’antiga web es podria considerar zona pública.
Aquesta zona és aquella que qualsevol persona que navegui per Internet pot consultar
sense necessitat d’autenticar-se. Aquesta zona és la que es fa servir per tal d’oferir
informació pública de la Societat, dels seus estudis i de les seves activitats, entre
d’altres.



Zona privada. És aquella part de la web que només es pot consultar prèvia autenticació
al lloc, mitjançant la introducció d’un nom d’usuari i d’una contrasenya. Aquesta part,
a l’antic web, representa una part molt petita del contingut del mateix.
La gestió d’aquests espais a l’antiga pàgina és una feina que recau únicament en
l’administrador, que per mantenir la pàgina actualitzada ha de fer les modificacions
pertinents als fitxers HTML que es troben al servidor.
Al nou lloc, aquesta tasca es farà d’una manera molt més senzilla, i a més es podrà
distribuir entre les diferents persones designades de la Societat, ja que no serà necessari
tenir coneixements d’HTML ni modificar directament els arxius del servidor.
A continuació, es mostraran les funcionalitats que ha d’oferir el nou lloc, agrupades per
blocs temàtics.
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3.2.1

Gestió d’Usuaris
En aquest bloc es mostraran les funcionalitats que ha d’oferir el nou lloc en relació als
usuaris. De la mateixa manera que a l’antic lloc, al nou lloc haurem de diferenciar entre
dos tipus principals d’usuaris: usuaris enregistrats i visitants.
Els visitants seran aquells que només podran navegar per la zona pública del lloc, però
no podran pas participar al lloc (recordem que el nou lloc és un lloc totalment
participatiu i col·laboratiu entre els usuaris, i hi hauran moltes pàgines que podran ser
consultades pels usuaris visitants, però no podran pas participar a les seves activitats,
com per exemple wikis o fòrums).
Els usuaris enregistrats seran aquells que tindran un usuari i una contrasenya per a
accedir al lloc, i podran accedir a diferents parts al lloc segons els permisos que se li
assignin (rols).
Les funcionalitats que haurà d’oferir el nou lloc respecte els usuaris seran les següents:


Modificació accés visitant. Es podrà determinar si es permet o no l’accés de
visitants al lloc, i la seva forma d’accedir-hi.



Alta d’usuari enregistrat. Afegir nous usuaris enregistrats al lloc.



Baixa d’usuari enregistrat. Eliminar usuaris enregistrats del lloc.



Modificació d’usuari enregistrat. Modificar les dades d’un usuari enregistrat.



Bloqueig d’accés a usuari enregistrat. Bloquejar l’accés al sistema d’un usuari
enregistrat.



Desbloqueig d’accés a usuari enregistrat. Desbloquejar l’accés al sistema d’un
usuari enregistrat.

A més d’aquestes funcionalitats bàsiques requerides per als usuaris, també hi ha una
sèrie de requeriments funcionals que afecten els permisos que aquests usuaris tenen
al lloc, però aquests requeriments es tractaran i explicaran en profunditat al següent
apartat.
3.2.2

Gestió de rols
Com s’ha avançat a l’anterior apartat, a Moodle hem de gestionar també els rols dels
usuaris, per tant, hi ha tota una sèrie de requeriments funcionals que afecten aquesta
gestió de rols. Tots els requeriments funcionals que afecten els rols a Moodle, són
requeriments que Moodle compleix per si mateix, simplement instal·lant-ho. No
obstant això, s’explicarà breument per sobre quina és la finalitat d’aquests rols, quins
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rols farem servir al nostre lloc, i quins son aquests requeriments funcionals que
necessitarem respecte els rols.
Un rol a Moodle determina quins són els permisos que té cada usuari per a un
determinat context. A Moodle hi ha bàsicament 3 tipus de context a on es poden
aplicar rols: categories, cursos, i mòduls (blocs, activitats i recursos). Al nostre lloc en
un principi només s’aplicaran a cursos, i eventualment a alguna categoria, tot i que en
qualsevol moment, si es considera necessari, es podran aplicar aquests rols a mòduls
concrets. Cada usuari pot tenir un rol diferent a cada context del lloc, és a dir, un
usuari pot ser visitant a un curs, estudiant a un altre, professor a un altre, i fins i tot
podria ser administrador del lloc.
Moodle incorpora per defecte els següents rols, ordenats de menys a més privilegis:
visitant, usuari autenticat, estudiant, professor no editor, professor, creador de cursos
i administrador. Al nostre lloc, en un principi, farem servir tots els rols excepte el de
professor no editor i el de creador de cursos. A continuació indiquem quins son els
principals privilegis de cada rol:


Visitant: pot accedir als recursos públics i als cursos amb accés permès a
visitants.



Usuari autenticat: els mateixos permisos que visitant, i a més pot modificar les
seves pròpies dades o editar el seu propi blog.



Estudiant: a més dels permisos de l’usuari autenticat, pot participar a les
activitats dels cursos als que tingui aquest rol.



Professor: el professor pot afegir, eliminar o modificar el contingut del curs,
pot assignar rols al curs, i pot proposar activitats, entre d’altres.



Administrador: l’administrador pot fer qualsevol cosa al context a on ho sigui.
En el nostre cas, en un principi només està previst tenir un administrador
general del lloc, que, per tant, podrà fer qualsevol cosa a qualsevol part del
lloc.

Les funcionalitats que afecten la gestió de rols són les següents:


Afegir nou rol. Creació d’un nou rol, basat o no en un de ja existent.



Modificar rol. Modificar els permisos d’un rol ja existent.



Eliminar rol. Eliminar del sistema un rol existent.
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Assignar rol. Assignar determinat rol a determinat usuari en determinat
context.



Desassignar rol. Desassignar determinat rol a determinat usuari en determinat
context.

3.2.3

Gestió de continguts
Aquesta funcionalitat podríem dir que és una de les més importants del lloc. Un dels
principals objectius de la pàgina de la Societat és la divulgació de la informació i
activitats que realitza. Aquesta divulgació es realitza gràcies als continguts que
apareixen a la pàgina que estem creant (igual que passa amb l’actual pàgina).
La gestió dels continguts en un lloc Moodle és bastant complexa d’explicar, en el sentit
que té molta flexibilitat, per tant, intentarem resumir l’essència de les funcionalitats
que afecten a la gestió de continguts. Aquestes funcionalitats serien les següents:

3.2.4



Afegir nou contingut. Afegir informació a la pàgina.



Modificar contingut. Modificar informació de la pàgina.



Eliminar contingut. Eliminar informació de la pàgina.



Consultar contingut. Consultar informació de la pàgina.

Gestió de cursos (de la Societat)
La SCGHSVN organitza diversos cursos relacionats amb les disciplines i temàtiques que
estudia. De moment, tots aquests cursos tenen caràcter presencial, però fins ara, amb
l’antiga web estàtica no existia la possibilitat de poder fer-los en línea o semi
presencials. Gràcies a Moodle, això seria molt fàcil de fer, tot i que, de moment, no
està previst fer servir aquesta funcionalitat. No obstant, si que es poden aprofitar els
cursos Moodle per a tenir un lloc a on deixar disponible per als alumnes la informació
relativa als cursos organitzats per la Societat.
Les funcionalitats que afectarien els cursos serien les següents:


Alta de nou curs. Introduir un nou curs al sistema.



Baixa de nou curs. Eliminar un curs del sistema.



Modificació de curs. Modificar un curs del sistema.



Consulta de curs. Consultar el contingut d’un curs del sistema.



Matricular al curs. Afegir usuaris al curs com a estudiants.



Realitzar activitat de curs. Realitzar els estudiants activitats proposades al curs.



Avaluar estudiant. Qualificar les activitats realitzades pels estudiants.
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3.2.5

Gestió de publicacions
La Societat ofereix una sèrie de publicacions, tant pròpies com externes, als seus
usuaris. Des de la seva pàgina es publiciten aquestes publicacions, i s’ofereix la
possibilitat de comprar-les. Les publicacions pròpies esta classificades com a
Publicacions Internes, mentre que les altres son Publicacions externes. Les publicacions
internes són bàsicament dues: Butlletins i Paratges, tot i que també poden haver-hi
d’altres tipus.
Les funcionalitats referents a les publicacions seran les següents:

3.2.6



Afegir publicació. Afegir nova publicació al sistema.



Modificar publicació. Modificar publicació existent del sistema.



Eliminar publicació. Eliminar una publicació del sistema.



Consulta publicació. Consultar les publicacions del sistema.



Realitzar comanda de publicacions.



Consultar comandes realitzades.

Gestió de Fòrums
Un dels requeriments funcionals del nou lloc és l’aprofitament de la funcionalitat que
ofereix Moodle amb els fòrums. Com s’ha comentat diverses vegades, per les
característiques de la Societat, és molt important la compartició d’informació i la
col·laboració entre els diferents membres. Sabent que Moodle ofereix la possibilitat de
crear diversos tipus de fòrums, un requeriment funcional important d’aquest projecte
era la possibilitat de fer servir aquests fòrums.
Amb la idea de satisfer aquesta funcionalitat, es crea un apartat específic per als
fòrums, però Moodle també ofereix la possibilitat d’afegir fòrums a qualsevol curs del
lloc, o inclús a la pàgina principal. A aquests fòrums podrà participar qualsevol usuari
enregistrat que tingui permís per a escriure-hi, és a dir, que tingui com a mínim el rol
d’estudiant al context a on estigui situat el fòrum (o al propi fòrum, recordem que
Moodle permet l’assignació de rols per activitat). Els visitants o usuaris no enregistrats
tindran la capacitat de poder consultar aquests fòrums, sempre que estiguin situats en
contextos amb accés permès a visitants i no s’hagi impedit expressament aquesta
funcionalitat.
La gestió de fòrums inclou aquesta sèrie de requeriments funcionals:


Alta de nou fòrum. Afegir un nou fòrum al lloc.
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Baixa de fòrum existent. Eliminar un fòrum existent del lloc.



Modificació de fòrum. Això inclou modificar permisos dels fòrums, afegir nous
temes, afegir respostes, o inclús modificar missatges.


3.2.7

Consulta de fòrum. Consultar la informació del fòrum.

Gestió d’arbres genealògics
La web actual facilita als socis l’opció d’entrar un petit arbre genealògic de 4
generacions. Aquesta funcionalitat no es tindrà en compte a l’hora de desenvolupar
aquest projecte, ja que ja hi ha en marxa un projecte addicional de web lligada a
aquesta que permetrà als socis guardar els seus arbres genealògics.

3.2.8

Altres requeriments funcionals
A continuació es mostra una sèrie de requeriments funcionals que també són
necessaris per al nou lloc.

3.2.8.1 Lloc multi idioma
Un altre requeriment funcional és que el lloc estigui disponible en dive rsos idiomes.
Gràcies a Moodle tenim la possibilitat d’oferir el nostre lloc en diversos idiomes,
actualment ho estem fent en 5: català, castellà, anglès, francès i italià.
És important remarcar que Moodle tradueix automàticament els elements propis de
Moodle, però no pas el contingut. El contingut ha de ser introduït en tots els idiomes
que vulguem que estigui disponible.
El nostre lloc està íntegrament disponible, elements de Moodle i contingut, en castellà
i català, mentre que en anglès, francès i italià només estan disponibles els elements
Moodle, no pas el contingut.
3.2.8.2 Enviament de missatges entre usuaris
El sistema ha de permetre l’enviament de missatges entre els diferents usuaris del lloc.
Moodle permet que usuaris matriculats al mateix curs s’enviïn missatges entre ells.

3.3 Requeriments no funcionals
Els requeriments no funcionals són tots aquells requeriments que el sistema ha de
satisfer, però que no formen part de les funcionalitats del sistema pròpiament dites. És a
dir, per tal d’intentar fer-ho més entenedor, quan un client demana el desenvolupament
d’un nou software, el client diu què vol que faci el seu software, i aquests son els
requeriments funcionals. Els requeriments no funcionals, simplificant-ho molt, vindria a
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ser una de com volen que aquest software compleixi els requeriments funcionals. Per
exemple, el client pot demanar determinada funcionalitat, però també pot requerir que
el temps d’espera de navegació entre pàgina i pàgina sigui inferior a determinada fita, o
pot requerir que el lloc estigui dissenyat per a ser vist de manera òptima en una
resolució de pantalla determinada, o que el sistema sigui fàcilment actualitzable, entre
d’altres. Tot això són els requeriments no funcionals.
Aquests requeriments son tant importants com els funcionals. Podem tenir un software
que compleixi tots els requeriments funcionals demanats pel client, però si no es tenen
en compte els requeriments no funcionals, el software pot estar abocat al fracàs. Per
exemple, podem tenir un software que compleixi inclús més requeriments funcionals
que els demanats pel client, però si la seva usabilitat (requeriment no funcional) no és
bona, aquest software serà difícil de fer servir i probablement s’acabarà abandonant,
inclús possiblement pot quedar reemplaçat per un altre software que no ofereixi tantes
funcionalitats, però que sigui fàcil de fer servir.
En el cas que ens ocupa, són especialment importants aquests requeriments no
funcionals, ja que estem dissenyant una pàgina web els principals usuaris de la qual
seran, probablement, persones poc tecnològiques. Si a aquestes persones amb certes
dificultats per a les noves tecnologies li oferim un lloc web complicat de fer servir, de
ben segur optaran per no fer servir el nostre lloc.
A continuació es detallaran els requeriments no funcionals que s’han tingut en compte a
l’hora de desenvolupar el projecte.
3.3.1

Requeriments d’interfície
Com ja s’ha comentat anteriorment, els usuaris d’aquesta web seran la majoria poc
tecnològics, per tant, la interfície ha de ser molt intuïtiva i fàcil de fer servir. Els menús
han de ser clars, i les pantalles han de ser el més semblant possible entre elles.

3.3.2

Requeriments de documentació
Una part molt important del desenvolupament d’aquest projecte és la documentació.
El nou lloc web fa servir una tecnologia totalment nova per als membres de la Societat,
Moodle, tant per a l’administrador com per als professors i socis.
Per tant, és molt important crear uns manuals d’administració i del professor prou
entenedors per tal de poder gestionar correctament el lloc sense haver de consultar
cap altre documents.
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La documentació adjuntada al projecte serà, per tant, la següent:


Manual de l’administrador. Aquest serà un complet manual que indicarà a
l’administrador pas a pas tot el que necessita saber per tal d’administrar
correctament el lloc. Serà suficientment complet com per a poder gestionar el
nostre lloc sense haver de consultar cap altre documentació, tot i que no entrarà
en massa detall en l’explicació d’aquells paràmetres d’administració que no sigui
estrictament necessari conèixer per a la correcta administració del lloc. En el cas
d’aquests paràmetres, s’indicarà al lector a on es pot adreçar per tal d’obtenir més
informació.



Manual del professor. S’inclourà també un manual que facilitarà la gestió dels
cursos als professors. El manteniment del lloc recaurà principalment en dos tipus
d’actors: l’administrador i el professor. Per tant, és molt important també que els
professors puguin crear cursos prou atractius per tal de garantir l’èxit de la pàgina.
De nou, es crearà un manual orientat a l’administració dels cursos d’aquest lloc
concret, posant especial èmfasi en aquells apartats que afectin més a la Societat, i
adreçant al lector a documents externs per a aprendre més d’aquells temes que
creiem que inicialment no es faran servir a aquest lloc.



Manual d’usuari. No s’adjunta cap manual d’usuari, ja que el lloc és molt intuïtiu i
fàcil de fer servir. A més, Moodle ofereix ajudes interactives a gairebé qualsevol
lloc de la pàgina, ben indicades a través d’una icona groga amb un interrogant,
com la següent:

. En cas que amb la posada en funcionament del nou lloc

s’observin dificultats per part dels usuaris, es generarà aquesta documentació.
3.3.3

Requeriments qualitatius
A continuació s’exposaran la sèrie de requeriments qualitatius que s’han tingut en
compte a l’hora de dissenyar el lloc.

3.3.3.1 Requeriments d’usabilitat
La usabilitat fa referència a la facilitat d’ús de les aplicacions o llocs webs. En el nostre
cas, la usabilitat queda parcialment garantida per la utilització de Moodle, que és una
tecnologia que ofereix una molt bona facilitat d’ús als usuaris, tant estudiants com
professors i administradors. A més de tenir aquesta usabilitat garantida pel propi
disseny de Moodle, s’ha de tenir també molt present a l’hora de dissenyar el contingut
del lloc, procurant que els apartats més importants siguin fàcilment visibles i
accessibles per als usuaris i que l’estructura del lloc sigui el mes homogènia possible.
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També s’ha de tenir en compte a l’hora de no crear rutes laberíntiques per tal d’arribar
a cap apartat, ni tampoc, a la inversa, crear multitud de rutes per a arribar al mateix
lloc.
3.3.3.2 Requeriments de seguretat
Com s’ha comentat en anteriors ocasions, el nostre lloc conté informació totalment
pública i informació privada. La informació privada també té diferents graus d’accés, hi
haurà informació només visible per als membres de la Junta Directiva, mentre que hi
haurà informació que ha de ser visible per a tots els socis o inclús per qualsevol usuari
no enregistrat. Tota aquesta seguretat en quant a accessibilitat de la informació ens la
garanteix també Moodle, a través de la correcta aplicació dels diferents rols als
diferents contexts i usuaris.
A més de la seguretat d’accés a la informació, també s’ha de tenir en compte la
seguretat en quant a la possible pèrdua o corrupció de dades del lloc. Haurem de ser
capaços de recuperar la informació continguda al lloc en cas de catàstrofe. D’una
banda, hem de ser capaços de recuperar informació de cursos concrets, i per a fer això
Moodle disposa de les eines apropiades per a crear còpies de seguretat dels cursos
periòdicament. D’altra banda, haurem de ser capaços de realitzar una restauració
completa del lloc. Per a fer això s’explicarà detalladament al manual d’administració
com fer còpies de seguretat del lloc sencer i com restaurar-les en cas de ser necessari.
3.3.3.3 Requeriments de mantenibilitat
Aquest ha de ser un requeriment molt important a l’hora de dissenyar el nou lloc,
especialment tenint en compte la decisió de dissenyar el lloc fent servir la tecnologia
Moodle. La mantenibilitat del lloc podem dir que consta de dos aspectes: d’una banda, la
capacitat d’ampliar el lloc amb noves funcionalitats, i d’altra banda la capacitat de
mantenir el lloc actualitzat davant les noves versions que vagin apareixent de les
tecnologies emprades al lloc. Moodle és una tecnologia en constant desenvolupament, i
l’aparició de noves versions de l’aplicació és bastant comú, per tant, a l’hora de dissenyar
el lloc hem de tenir molt present que no podem introduir modificacions al codi font de
Moodle que hipotequin les seves actualitzacions, ni tampoc dissenyar i afegir mòduls que
modifiquin aquest codi font o que no segueixi els estàndards de Moodle i que, per tant, a
l’hora d’actualitzar el lloc amb una nova versió de Moodle ens originés problemes o ens
impossibilités aquesta tasca.
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3.3.3.4 Requeriments d’eficiència
Els requeriments d’eficiència afecten especialment la velocitat de navegació pel lloc.
Hem de tenir en compte que l’usuari ha de poder tenir una experiència de navegació
pel lloc totalment fluida, sense haver de patir llargues esperes entre les diferents
pàgines del lloc o per a accedir a qualsevol de les seves funcionalitats. Si aquest temps
d’espera és massa alt i la navegació no és totalment fluida, l’usuari podria deixar de fer
servir el lloc.
En el cas concret que ens ocupa, es tracta de parametritzar Moodle de tal manera que
la navegació sigui el més ràpida possible. La velocitat del lloc en el nostre cas vindrà
donada per la velocitat del servidor, que no podrem modificar, i pel propi disseny de
Moodle, que tampoc està previst canviar. Per tant, nosaltres podrem influir en la
velocitat del lloc no introduint continguts massa pesats a l’hora de carregar-los, i
també seleccionant els paràmetres de Moodle de la millor manera possible per tal
d’influir positivament en el rendiment del lloc.
3.3.3.5 Requeriments econòmics
A l’hora de dissenyar aquest projecte hem de tenir en compte que la SCGHSVN es
tracta d’una associació sense fins lucratius, per tant, s’ha de procurar que l’impacte
econòmic sigui mínim, sense perdre qualitat en el projecte. En el cas del projecte que
ens ocupa, la realització íntegra del projecte es farà amb eines de lliure distribució,
com Moodle, o sense cap impacte econòmic que repercuteixi a la Societat (per
exemple, la documentació es farà fent servir el paquet comercial Microsoft Office
2.007, però això no repercutirà econòmicament en la Societat). Una despesa inevitable
serà el lloguer del servidor per a la pàgina, però aquest servidor ja venia determinat
per la pròpia Societat, i en el corresponent apartat mostrarem l’anàlisi que aconsella
fer servir un allotjament web en lloc d’un servidor propi.
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4 Especificació
4.1 Model de casos d’ús
4.1.1

Definició d’actors
A continuació s’identificaran els diferents actors del sistema:


Visitant. Aquest actor accedeix al sistema sense cap autenticació. Pot veure tota la
part pública del lloc.



Usuari enregistrat. Usuari enregistrat al sistema i autenticat al lloc web. Hereta
totes les funcionalitats de l’actor Visitant i a més pot accedir a determinats lloc
privats del web, i participar-hi, depenent del seu rol al context. També disposa
d’una part zona privada per als usuaris enregistrats al web.



Soci. El soci és un usuari enregistrat, que a més paga a la Societat la seva quota de
soci. Hereta els permisos de l’usuari enregistrat, i té accés a llocs de la web limitats
al socis.



Membre Societat. Aquest usuari forma part del personal intern de la Societat.
Hereta els permisos de Soci, i a més pot modificar continguts del cursos o
categories, segons el seu rol en aquests.



Membre Junta. Aquest actor forma part dels membres de la Junta Directiva de la
Societat. Hereta els permisos de Soci, i a més té accés a zones del web limitats als
membres de la Junta.



Administrador. Aquest actor pot fer qualsevol cosa al lloc, hereta els permisos de
tots. És el responsable del correcte funcionament del web.

4.1.2

Diagrames i especificacions de casos d’ús
A continuació es mostraran els principals casos d’ús del sistema, amb el seu diagrama
de casos d’ús a alt nivell, i la seva especificació. Estaran agrupats segons afinitat.
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4.1.2.1 Gestió d’Usuaris
En aquest apartat es detallarà el diagrama de casos d’ús a alt nivell relacionats amb la
gestió d’usuaris, i la seva seqüència d’esdeveniments.
4.1.2.1.1 Diagrama de casos d’ús

Imatge 25 - Gestió d'usuaris

4.1.2.1.2 Especificacions dels casos d’ús
4.1.2.1.2.1

Cas d’ús Alta usuari

Descripció: Es dóna d’alta d’un nou usuari al sistema.
Actors: Administrador (iniciador).
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’administrador selecciona l’opció de crear un nou compte d’usuari al
sistema.
2. El sistema mostra el formulari d’alta d’usuari.
3. L’administrador introdueix les dades sol·licitades al formulari i prem el botó
de validar les dades.
4. El sistema enregistra l’alta.
Cursos alternatius
1. L’administrador avorta l’operació. En qualsevol punt on l’administrador tingui
el control del programa pot cancel·lar el cas d’ús i tornar a la pantalla principal.
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4. L’administrador ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada
obligatòria. Després del punt 3, el sistema mostra un missatge d’error indicant
quines són les dades incorrectes o que falten i torna al punt 2.
Precondicions: L’usuari és administrador i s’ha autenticat al sistema.
Postcondicions: Es dona d’alta un nou usuari al sistema.
4.1.2.1.2.2

Cas d’ús Alta massiva d’usuaris

Descripció: Alta d’una llista d’usuaris al sistema.
Actors: Administrador (iniciador).
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’administrador selecciona l’opció de carregar diversos usuaris.
2. El sistema demana la ubicació del fitxer i la formatació.
3. L’administrador selecciona el fitxer a carregar, omple les dades de format i
prem el botó de carregar.
4. El sistema sol·licita dades de la pujada i paràmetres per defecte dels usuaris.
5. L’administrador introdueix les dades sol·licitades i prem el botó de carregar
usuaris.
6. El sistema enregistra les altes correctes i mostra el resultat de l’operació.
Cursos alternatius
4. El fitxer carregat no està correctament formatat. El sistema informa a l’usuari
i torna al punt 2.
Precondicions: Existeix un fitxer amb les dades formatades com necessita el sistema.
Postcondicions: Es dona d’alta la llista d’usuaris del fitxer.
4.1.2.1.2.3

Cas d’ús Baixa Usuari

Descripció: Baixa d’un usuari existent al sistema.
Actor: Administrador (iniciador).
Curs d’esdeveniments:
Curs típic
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1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris del sistema.
2. El sistema mostra la llista d’usuaris actius.
3. L’administrador selecciona l’usuari que vol donar de baixa.
4. El sistema demana confirmació de la baixa.
5. L’administrador confirma la baixa.
6. El sistema enregistra la baixa de l’usuari.
Cursos alternatius
5. L’administrador cancel·la la baixa. El sistema torna al punt 2.
Precondicions: L’administrador està autenticat al sistema.
Postcondicions: Es dona de baixa del sistema l’usuari seleccionat
4.1.2.1.2.4

Cas d’ús Consulta usuari

Descripció: Consulta les dades d’un usuari del sistema
Actors: Administrador, Soci, Usuari enregistrat.
Curs d’esdeveniments
Curs típic
Administrador
1. L’administrador selecciona l’opció de mostrar la llista d’usuaris del sistema.
2. El sistema mostra un llista amb les dades principals dels usuaris.
3. L’administrador selecciona l’usuari del que vol veure les dades.
4. El sistema mostra les dades sol·licitades.
Soci, Usuari enregistrat
1. L’usuari accedeix a veure la llista de participants d’un curs.
2. El sistema mostra la llista de participants d’aquell curs.
3. L’usuari selecciona l’usuari del que vol veure les dades.
4. El sistema mostra les dades de l’usuari.
Comentaris: L’administrador veurà totes les dades de l’usuari, la resta d’actors només les
autoritzades.
Precondicions: L’actor iniciador està autenticat al sistema.
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Postcondicions: L’actor iniciador veu les dades de l’usuari escollit.
4.1.2.1.2.5

Cas d’ús Modificació usuari

Descripció: L’administrador vol modificar les dades d’un usuari existent.
Actor: Administrador (iniciador).
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris del sistema.
2. El sistema mostra una llista amb les dades principals dels usuaris.
3. L’administrador selecciona l’opció d’editar les dades de l’usuari que vulgui de
la llista.
4. El sistema mostra les dades d’aquest usuari en format editable.
5. L’administrador canvia les dades que necessiti i valida l’operació amb el botó
d’Actualitzar perfil.
6. El sistema guarda les noves dades de l’usuari.
Cursos alternatius
6. Les dades introduïdes són incorrectes o falta per omplir algun camp
obligatori. El sistema torna al punt 4, indicant quines són les dades incorrectes
o que falten.
Precondicions: L’administrador està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’han modificat les dades de l’usuari.
4.1.2.1.2.6

Cas d’ús Modificació perfil

Descripció: Modificació de les dades del perfil propi.
Actor: Usuari enregistrat (iniciador).
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari accedeix a l’opció de veure les dades del seu perfil.
2. El sistema mostra un resum de les seves dades.
3. L’usuari selecciona l’opció d’editar perfil.
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4. El sistema mostra les dades del seu perfil en format editable.
5. L’usuari modifica les dades que necessita i prem el botó d’actualitzar perfil.
6. El sistema enregistra les noves dades.
Cursos alternatius:
6. Les dades introduïdes no són correctes o falta algun camp obligatori per
omplir. El sistema torna al punt 4, remarcant les dades incorrectes o
mancants.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: L’usuari ha modificat les dades del seu perfil.
4.1.2.2 Gestió de Rols
En aquest apartat es detallaran els diagrames i especificacions dels casos d’ús relacionats amb
la gestió de rols.
4.1.2.2.1 Diagrama de casos d’ús

Imatge 26 - Gestió de rols - Diagrama de casos d'ús

4.1.2.2.2
4.1.2.2.2.1

Especificacions dels casos d’ús
Cas d’ús Alta de rol

Descripció: Creació d’un nou rol d’usuari al sistema.
Actor: Administrador (iniciador).
Curs d’esdeveniments:
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Curs típic
1. L’administrador selecciona l’opció de crear un nou rol.
2. El sistema mostra el formulari de creació de rol.
3. L’administrador introdueix les dades necessàries.
4. El sistema dóna d’alta el nou rol.
Cursos alternatius
4. Les dades introduïdes no són correctes. El sistema torna al punt 2 remarcant
les dades incorrectes.
Precondició: L’administrador s’ha autenticat al sistema.
Postcondició: S’ha creat un nou rol al sistema.
4.1.2.2.2.2

Cas d’ús Baixa de rol

Descripció: Es dóna de baixa un rol existent al sistema.
Actors: Administrador (iniciador)
Cursos d’esdeveniments
Curs típic
1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els rols existents al sistema.
2. El sistema mostra la llista de tots els rols existents al sistema.
3. L’administrador selecciona l’opció d’eliminar el rol que vol donar de baixa.
4. El sistema mostra informació dels usuaris amb el rol assignat i demana
confirmació.
5. L’administrador confirma l’operació.
6. El sistema enregistra la baixa del rol.
Cursos alternatius
5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2.
Precondicions: L’administrador està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha donat de baixa del sistema el rol seleccionat.
4.1.2.2.2.3

Cas d’ús Consulta rol

Descripció: Consulta d’un rol del sistema.
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Actor: Administrador (iniciador)
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’administrador selecciona l’opció de veure els rols del sistema.
2. El sistema mostra la llista de rols amb una petita descripció de cadascun d’ells.
3. L’administrador selecciona el rol que vol consultar.
4. El sistema mostra totes les característiques del rol.
Precondicions: L’administrador està autenticat al sistema.
Postcondicions: L’administrador veu les característiques del rol seleccionat.
4.1.2.2.2.4

Cas d’ús Modificació rol

Descripció: Modificació d’un rol existent al sistema.
Actor: Administrador (iniciador).
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els rols del sistema.
2. El sistema mostra la llista de rols amb una petita descripció de cadascun d’ells.
3. L’administrador selecciona l’opció d’editar el rol.
4. El sistema mostra les seves característiques en format editable.
5. L’administrador modifica les característiques que desitgi i valida l’operació.
6. El sistema enregistra els canvis.
Cursos alternatius:
6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4 indicant
quines són les dades incorrectes.
Precondicions: L’administrador està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha modificat el rol seleccionat.
4.1.2.2.2.5

Cas d’ús Assignació de rol a usuari

Descripció: S’assigna un rol determinat a un usuari a un context determinat.
Actors: Administrador (iniciador), Professor (iniciador).
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Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari accedeix al context a on vol assignar el rol.
2. El sistema mostra el context a on vol assignar el rol.
3. L’usuari selecciona l’opció d’assignar rols.
4. El sistema mostra la pantalla d’assignació de rols.
5. L’usuari selecciona quin rol vol assignar a quins usuaris.
6. El sistema assigna els rol seleccionat per l’actor iniciador als usuaris
seleccionats.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés a aquest context. El sistema mostra missatge d’error.
Precondicions: L’usuari s’ha autenticat al sistema.
Postcondicions: S’han assignat el rol seleccionat als usuaris i context seleccionats.
4.1.2.2.2.6

Cas d’ús Desassignació de rol a usuari

Descripció: Es desassigna un rol determinat a un usuari concret en un context determinat.
Actors: Administrador (iniciador), Professor (iniciador).
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari accedeix al context a on vol desassignar el rol.
2. El sistema mostra el context a on vol desassignar el rol.
3. L’usuari selecciona l’opció d’assignar rols.
4. El sistema mostra la pantalla d’assignació de rols.
5. L’usuari selecciona quin rol vol desassignar a quins usuaris.
6. El sistema desassigna el rol seleccionat als usuaris seleccionats en el context
seleccionat.
Cursos alternatius
3. L’usuari no té accés a aquest context. El sistema mostra missatge d’error.
Precondicions: L’usuari s’ha autenticat al sistema.
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Postcondicions: S’han assignat els rols als usuaris i context seleccionats.
4.1.2.3 Gestió d’Informació General
Entendrem per Gestió de Continguts la gestió de tota la informació que s’introdueix al
web a través de les categories i cursos. Existiran diversos tipus d’informació que
l’usuari podrà introduir, consultar, modificar o eliminar seguint la mateixa
metodologia, com per exemple notícies, enllaços externs, patrocinadors, actes de
reunions, o composicions de junta. Cada tipus d’informació s’introduirà d’una manera
específica, però seguirà sempre el mateix esquema. Aprofitant aquesta característica,
generalitzarem els casos d’ús i no entrarem al detall de cada tipus d’informació
específica, és a dir, no mostrarem un cas d’ús diferent per a cada tipus d’informació a
introduir, consultar, modificar o eliminar.
4.1.2.3.1 Diagrama de casos d’ús

Imatge 27 - Gestió d'Informació General - Diagrama de casos d'ús

4.1.2.3.2 Especificacions dels casos d’ús
4.1.2.3.2.1

Cas d’ús Alta informació

Descripció: Alta d’informació al sistema.
Actor: Administrador, Soci, Professor, Estudiant (tots iniciadors)
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari accedeix al context a on vol afegir la informació.
2. El sistema mostra el context seleccionat.
3. L’usuari selecciona l’opció d’introduir nova informació al sistema.
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4. El sistema mostra una pantalla per a introduir informació.
5. L’usuari introdueix la informació desitjada i selecciona l’opció de guardar els
canvis.
6. El sistema enregistra la nova informació.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés a aquest context. El sistema mostra missatge d’error.
6. Les dades introduïdes no són correctes. El sistema torna al punt 4.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha introduït la informació al sistema al context seleccionat.
4.1.2.3.2.2

Cas d’ús Baixa informació

Descripció: Baixa d’informació existent al sistema.
Actor: Administrador, Soci, Professor, Estudiant (tots iniciadors)
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari accedeix al context a on vol eliminar informació.
2. El sistema mostra el context seleccionat.
3. L’usuari selecciona l’opció d’eliminar informació del sistema.
4. El sistema elimina la informació seleccionada.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés al context seleccionat. El sistema mostra missatge d’error.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha eliminat la informació del context seleccionat.
4.1.2.3.2.3

Cas d’ús Modificació informació

Descripció: Modificació d’informació existent al sistema.
Actor: Administrador, Soci, Professor, Estudiant (tots iniciadors).
Curs d’esdeveniments
Curs típic

86

1. L’usuari accedeix al context que conté la informació a modificar.
2. El sistema mostra el context seleccionat.
3. L’usuari selecciona l’opció de modificar informació.
4. El sistema mostra un formulari de modificació d’informació.
5. L’usuari introdueix els canvis al formulari.
6. El sistema enregistra la modificació.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés al context seleccionat. El sistema mostra missatge d’error.
4. Les dades introduïdes no són correctes. El sistema torna al punt 2.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha modificat la informació seleccionada.
4.1.2.4 Gestió de Cursos
En aquest apartat mostrarem els diagrames i especificacions dels casos d’ús relacionats amb la
gestió de cursos (Moodle, no confondre amb els cursos de la Societat) del sistema. Es
mostraran els casos d’ús principals.
4.1.2.4.1 Diagrama de casos d’ús

Imatge 28 - Gestió de Cursos - Diagrama de casos d'ús

4.1.2.4.2 Especificacions dels casos d’ús
4.1.2.4.2.1

Cas d’ús Alta curs

Descripció: Alta d’un nou curs al sistema.
Actor: Administrador, Creador de cursos (iniciadors)
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Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari accedeix al context a on volar d’alta el curs.
2. El sistema mostra a l’usuari el context seleccionat.
3. L’usuari selecciona l’opció de donar d’alta un nou curs al sistema.
4. El sistema mostra el formulari d’alta de curs.
5. L’usuari introdueix les dades sol·licitades al formulari.
6. El sistema enregistra l’alta del nou curs.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés al context seleccionat. El sistema mostra missatge d’error.
6. Les dades introduïdes no són correctes. El sistema torna al punt 4 indicant les
dades incorrectes.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema i té permisos per a donar d’alta un nou curs
al context seleccionat.
Postcondicions: S’ha creat un nou curs al context especificat.
4.1.2.4.2.2

Cas d’ús Baixa curs

Descripció: Baixa d’un curs existent al sistema
Actor: Administrador, Creador de cursos
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari selecciona l’opció de consultar els cursos existents.
2. El sistema mostra una llista amb totes les categories de cursos existents.
3. L’usuari selecciona la categoria on està el curs que vol donar de baixa.
4. El sistema mostra una llista amb els noms dels cursos existents a la categoria.
5. L’usuari selecciona l’opció de donar de baixa el curs.
6. El sistema demana confirmació de la baixa.
7. L’usuari confirma la baixa.
8. El sistema enregistra la baixa del curs.
Comentaris:


L’administrador podrà donar de baixa qualsevol curs al sistema.



El creador de cursos només podrà donar de baixa cursos creats per ell.
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Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha donat de baixa del sistema el curs seleccionat.
4.1.2.4.2.3

Cas d’ús Consulta cursos

Descripció: Veure llistat de cursos del sistema
Actor: Administrador, Soci, Professor, Estudiant, Visitant, Usuari
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari sol·licita l’opció de consultar els cursos.
2. El sistema mostra la llista de cursos del sistema.
Comentaris


L’administrador veurà tots els cursos del sistema.



La resta d’usuaris veuran els cursos no ocults.



El Professor veurà també els cursos ocults dels que sigui professor.

Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: L’usuari veu el llistat de cursos del lloc.
4.1.2.4.2.4

Cas d’ús Modificació curs

Descripció: Modificació d’un curs existent al sistema
Actor: Administrador, Creador de Cursos, Professor
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari sol·licita l’opció de consultar els cursos.
2. El sistema mostra la llista de categories disponibles.
3. L’usuari selecciona la categoria on està el curs a modificar.
4. El sistema mostra la llista de cursos d’aquesta categoria.
5. L’usuari selecciona l’opció d’editar el curs que vol modificar.
6. El sistema mostra un formulari amb la informació del curs.
7. L’usuari introdueix els canvis al formulari.
8. El sistema enregistra els canvis.
Cursos alternatius
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8. Les dades introduïdes no són correctes. El sistema torna al punt 7 indicant
quins són els camps incorrectes.
Comentaris
 L’administrador podrà modificar qualsevol curs del sistema.
 El professor podrà modificar els cursos dels que sigui professor.
 El creador de cursos podrà modificar els cursos que hagi creat.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha modificat el curs seleccionat.
4.1.2.4.2.5

Cas d’ús Matriculació curs

Descripció: Un usuari vol matricular-se a un curs.
Actor: Administrador, Professor, Soci, Usuari enregistrat (iniciador)
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari envia sol·licitud de matriculació a un curs determinat.
2. L’administrador o el professor del curs accedeixen al curs.
3. El sistema mostra el curs seleccionat.
4. L’administrador o professor seleccionen l’opció d’assignar rols.
5. El sistema mostra la pantalla d’assignació de rols.
6. L’administrador o professor assigna el rol a l’usuari iniciador.
7. El sistema enregistra la matriculació al curs.
Precondicions: L’usuari iniciador està enregistrat al sistema. L’administrador o professor està
autenticat al sistema.
Postcondicions: L’usuari iniciador queda matriculat al curs.
4.1.2.4.2.6

Cas d’ús Realitzar activitat de curs

Descripció: Un usuari desitja realitzar una activitat a un curs
Actor: Estudiant (iniciador)
Curs d’esdeveniments
Curs típic
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1. L’usuari accedeix al curs al que vol realitzar l’activitat.
2. El sistema mostra el curs a l’usuari.
3. L’usuari selecciona l’opció de realitzar activitat.
4. El sistema mostra el formulari corresponent a l’activitat.
5. L’usuari introdueix les dades sol·licitades.
6. El sistema enregistra la participació de l’usuari.
Cursos alternatius
6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4 indicant les
dades incorrectes.
Precondicions: L’estudiant està matriculat al curs a on es troba l’activitat.
Postcondicions: L’usuari ha realitzat l’activitat indicada al curs indicat.
4.1.2.5 Gestió de Fòrums
Durant el següent apartat s’explicaran els diagrames i especificacions dels principals casos d’ús
que fan referència a la gestió dels fòrums.
4.1.2.5.1 Diagrama de casos d’ús

Imatge 29 - Gestió de Fòrums - Diagrama de casos d'ús

4.1.2.5.1.1

Cas d’ús Alta fòrum

Descripció: Donar d’alta d’un nou fòrum
Actor: Administrador, Professor, Creador de cursos
Curs d’esdeveniments
Curs típic
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1. L’usuari selecciona el curs al que vol crear el fòrum.
2. El sistema mostra el curs a l’usuari.
3. L’usuari selecciona l’opció d’editar el curs.
4. El sistema aplica el mode edició al curs.
5. L’usuari selecciona l’opció de crear un nou fòrum.
6. El sistema mostra el formulari de creació de fòrums.
7. L’usuari introdueix les dades sol·licitades al formulari.
8. El sistema enregistra l’alta del fòrum.
Cursos alternatius
3. El curs ja apareix amb l’edició activada. L’usuari passa directament al punt
5.
8. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 7 indicant
quines dades son incorrectes.
4.1.2.5.1.2

Cas d’ús Baixa fòrum

Descripció: Baixa d’un fòrum del sistema.
Actor: Administrador, Professor
Curs d’esdeveniments
Administrador
Curs típic
1. L’usuari selecciona l’opció de veure els fòrums.
2. El sistema mostra el llistat de fòrums disponibles.
3. L’usuari selecciona l’opció d’eliminar determinat fòrum.
4. El sistema demana confirmació de la baixa.
5. L’usuari confirma l’operació.
6. El sistema dóna de baixa el curs seleccionat.
Cursos alternatius
5. L’usuari cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2.
Professor
Curs típic
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1. L’usuari selecciona el curs a on es troba el fòrum.
2. El sistema mostra el curs a l’usuari.
3. L’usuari selecciona activar el mode edició.
4. El sistema activa el mode edició al curs.
5. L’usuari selecciona l’opció d’esborrar fòrum.
6. El sistema demana confirmació de la baixa.
7. L’usuari confirma l’operació.
8. El sistema dóna de baixa el curs seleccionat.
Cursos alternatius
3. El curs té el mode edició activat. L’usuari passa al punt 5.
7. L’usuari cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2.
Comentaris:


L’administrador podrà donar de baixa qualsevol fòrum.



El professor podrà donar de baixa els fòrums que estiguin als cursos a on sigui
professor.

Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: El sistema ha donat de baixa el fòrum seleccionat.
4.1.2.5.1.3

Cas d’ús Consulta fòrum

Descripció: Consulta de fòrums del sistema.
Actor: Administrador, Soci, Usuari enregistrat, Professor, Creador de cursos, Visitant, Estudiant
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari selecciona el curs a on es troba el fòrum.
2. El sistema mostra el curs a l’usuari.
3. L’usuari selecciona el fòrum que vol veure.
4. El sistema mostra el contingut del fòrum.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés al curs seleccionat. El sistema mostra pantalla
informativa.
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Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: L’usuari ha consultat el fòrum seleccionat.
4.1.2.5.1.4

Cas d’ús Modificació fòrum

Descripció: Modificació d’un fòrum existent al sistema.
Actor: Administrador, Professor, Creador de cursos.
Curs d’esdeveniments
Curs bàsic
1. L’usuari selecciona el curs a on es troba el fòrum que vol modificar.
2. El sistema mostra el curs a l’usuari.
3. L’usuari selecciona l’opció d’activar edició.
4. El sistema activa l’edició del curs.
5. L’usuari selecciona l’opció de modificar fòrum.
6. El sistema mostra pantalla amb característiques de fòrum.
7. L’usuari modifica característiques del fòrum i prem el botó de desar els canvis.
8. El sistema enregistra la modificació del fòrum.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés al curs seleccionat. El sistema mostra missatge informatiu
i acaba el cas d’ús. Aquest curs alternatiu no es pot donar amb l’usuari
administrador.
3. L’usuari no té l’opció d’activar edició per què no és professor del curs o no l’ha
creat ell. Finalitza el cas d’ús.
3. El curs es mostra directament amb l’edició activada. L’usuari continua el cas
d’ús al punt 5.
8. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 7 indicant
quines dades són incorrectes.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha modificat el fòrum seleccionat.
4.1.2.5.1.5

Cas d’ús Afegir Debat al fòrum

Descripció: L’usuari afegeix un nou tema de debat al fòrum.
Actors: Administrador, Professor, Soci, Estudiant
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Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari selecciona el curs a on es troba el fòrum.
2. El sistema mostra el curs a l’usuari.
3. L’usuari selecciona el fòrum a on vol afegir el nou tema.
4. El sistema mostra el fòrum a l’usuari.
5. L’usuari selecciona l’opció d’afegir nou tema de debat.
6. El sistema mostra el formulari d’afegir nou tema de debat.
7. L’usuari omple les dades del formulari i selecciona l’opció d’enviar tema.
8. El sistema afegeix el nou tema de debat al fòrum.
Cursos alternatius
2. L’usuari no té accés a aquest curs. El sistema mostra pantalla informativa i
acaba el cas d’ús.
6. L’usuari no té permís per a afegir nous temes al fòrum. El sistema mostra
pantalla informativa i finalitza el cas d’ús.
8. Les dades introduïdes no són correctes. El sistema torna al punt 6 indicant
quins son els camps incorrectes.
Precondicions: L’usuari s’ha autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha afegit un nou tema de debat a un fòrum.
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4.1.2.6 Altres casos d’ús
4.1.2.6.1 Diagrama de casos d’ús

Imatge 30 - Altres casos d'ús

4.1.2.6.1.1

Cas d’ús Autenticació al sistema

Descripció: Autenticació d’un usuari al sistema.
Actor: Visitant, Usuari no autenticat.
Curs d’esdeveniments
Curs bàsic
1. L’usuari selecciona l’opció d’entrar al sistema.
2. El sistema mostra formulari d’autenticació.
3. L’usuari introdueix usuari i contrasenya.
4. El sistema comprova les dades i l’usuari queda autenticat al sistema.
Cursos alternatius
4. El nom d’usuari no existeix. El sistema torna al punt 2 informant a l’usuari que
s’ha introduït un nom d’usuari incorrecte.
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4. La contrasenya no és correcta. El sistema torna al punt 2 informat a l’usuari
que s’ha introduït una contrasenya incorrecta.
Precondicions: L’usuari no està autenticat al sistema.
Postcondicions: L’usuari s’ha autenticat al sistema.
4.1.2.6.1.2

Cas d’ús Canviar idioma de l’aplicació

Descripció: Canviar l’idioma de l’aplicació.
Actor: Administrador, Soci, Professor, Creador de cursos, Usuari enregistrat, Visitant, Usuari
Curs d’esdeveniments
Curs bàsic
1. L’usuari accedeix a la pàgina principal del lloc i selecciona un idioma del llistat
d’idiomes disponibles.
2. L’aplicació mostra la informació en l’ idioma seleccionat.
Precondicions: Cert.
Postcondicions: Es mostra el lloc a l’idioma seleccionat.
4.1.2.6.1.3

Cas d’ús Enviar missatge a usuari

Descripció: Enviament d’un missatge a un usuari.
Actor: Administrador, Soci, Professor, Usuari enregistrat
Curs d’esdeveniments
Curs bàsic
1. L’actor iniciador selecciona l’usuari a qui vol enviar un missatge.
2. El sistema mostra un resum del perfil de l’usuari.
3.

L’usuari selecciona l’opció d’enviar missatge.

4. El sistema mostra una finestra d’enviament de missatge.
5. L’usuari escriu el missatge i selecciona l’opció d’enviar.
6. El sistema realitza l’enviament.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: S’ha enviat un missatge de l’actor iniciador a l’usuari seleccionat.
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4.1.2.6.1.4

Cas d’ús Desconnexió del sistema

Descripció: L’usuari es desconnecta del sistema.
Actor: Administrador, Professor, Creador de Cursos, Soci, Estudiant, Usuari autenticat
Curs d’esdeveniments
Curs bàsic
1. L’usuari selecciona l’opció de desconnectar-se del sistema.
2. El sistema desconnecta l’usuari i mostra la pàgina principal.
Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: L’usuari no està autenticat al sistema.
4.1.2.6.1.5

Cas d’ús Canviar contrasenya

Descripció: Canvi de contrasenya d’accés al sistema.
Actors: Administrador, Professor, Creador de Cursos, Soci, Estudiant, Usuari autenticat.
Curs d’esdeveniments
Curs típic
1. L’usuari selecciona l’opció de veure el seu perfil.
2. El sistema mostra un resum del seu perfil.
3.

L’usuari selecciona l’opció de canviar contrasenya.

4. El sistema mostra un formulari de canvi de contrasenya.
5. L’usuari omple el formulari i selecciona l’opció de validar.
6. El sistema valida el canvi i mostra la confirmació del canvi a l’usuari.
Cursos alternatius
6. La nova contrasenya no compleix la política de seguretat. El sistema informa
de l’error i torna al punt 4.
Comentaris


L’administrador pot canviar la contrasenya de qualsevol usuari. En aquest cas,
al punt 1 l’administrador selecciona veure el perfil de l’usuari a qui vol canviar
la contrasenya. La resta d’usuaris enregistrats només poden canviar la pròpia.

Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
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Postcondicions: S’ha canviat la contrasenya d’accés al sistema de l’usuari seleccionat.
4.1.2.6.1.6

Cas d’ús Consulta estadístiques Web

Descripció: Consulta de les estadístiques del lloc.
Actor: Administrador.
Curs d’esdeveniments
Curs típic


L’administrador selecciona l’opció de consultar les estadístiques del lloc.



El sistema mostra una pàgina amb les dades estadístiques del lloc.

Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.
Postcondicions: Es mostres les estadístiques del lloc.

4.2 Model conceptual
El model conceptual del sistema descriu l’aspecte estàtic del sistema, és a dir,
l’estructura dels objectes del sistema i les relacions entre ells. Podem dir que el model
conceptual representa conceptes (entitats) i les relacions entre ells. Aquest model és
totalment independent d’aspectes relacionats amb el disseny o la implementació, i ens
indica les classes d’objecte del sistema, els seus atributs, i les seves associacions. Gràcies
a aquest model podem veure quines entitats interactuen amb quines altres, però no
com ho fan.
Podríem dir, simplificant bastant, que el model conceptual s’acaba traduint en la base
de dades del sistema. Com que al nostre sistema no s’ha fet cap nova implementació
per a Moodle, el seu model conceptual és la seva extensa base de dades. Com s’ha
comentat, aquest model conceptual ha de contenir classes d’objectes, els seus atributs, i
les associacions entre ells.
Segons podem llegir al projecte de Sara Salinas, a Moodle no existeixen claus foranes,
per tal de representar les relacions entre taules, ja que va ser programat originalment
en PHP 3 i per a MySQL v3.23.x, que no les suporta. Per tant, per a representar les
associacions entre les diferents classes – taules de la base de dades –, Moodle acostuma
a fer servir el nom de l’altra taula amb el sufix id (d’identificador). Per exemple, cada
instància de bloc Moodle es un element de la taula mdl_block_instance; hi ha una altra
taula, mdl_block, que assigna un identificador (id) a cada tipus de bloc (calendari,
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notícies, esdeveniments...); doncs per tal de definir quin tipus de bloc és una instància
concreta de bloc en algun curs, la taula mdl_block_instance conté un camp que es diu
blockid, i aquest bloc conté l’id que la taula mdl_block hagi assignat a aquell tipus
concret de bloc. Val a dir, que també són moltes les relacions que fan servir aquest id,
però que no ho especifiquen explícitament al nom del camp de la taula. Per exemple, la
taula mdl_course_sections guarda el contingut de totes les seccions de tots els cursos
del lloc. Aquesta taula té un camp que es diu course, i aquest camp és el que indica la
relació amb la taula mdl_course, indicant quin id té el curs a aquesta taula, encara que
no es digui explícitament courseid.
El model conceptual de Moodle és bastant difícil de trobar per la web, però al projecte
de Sara Isabel Salinas Simón Pàgina Web de la “Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària”, del quadrimestre de tardor de 2.008,
es pot trobar una molt bona agrupació de les taules per afinitat, de tal manera que
resulta bastant fàcil d’entendre el model conceptual de Moodle mirant aquelles taules.

4.3 Model de comportament
El model conceptual que es fa servir en aquest projecte és el propi que proporciona
Moodle, fent servir les seves funcionalitats i eines.
Com que descriure aquestes funcionalitats i eines amb prou detall i precisió seria difícil
de fer, i tenint també en compte la mida de la memòria, s’ha preferit obviar els seus
diagrames de seqüència i contractes de les operacions.
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5 Disseny
En aquest apartat s’explicaran quines han estat les principals decisions preses respecte el
disseny de l’aplicació, i quins punts s’havien de tenir en especial consideració.

5.1 Plataforma física
A l’hora de dissenyar el nou lloc s’havia de tenir en compte quins eren els requeriments
mínims en quant a plataforma física per a instal·lar un lloc Moodle.
En el nostre cas, donat que el servidor de lloguer ja venia determinat, el que s’havia de
comprovar era, per una banda, si aquest servidor de lloguer complia amb els
requeriments mínims necessaris per a fer possible la implementació d’un lloc Moodle, i
d’altra banda, comprovar si estava correctament dimensionat tenint en compte les
característiques particulars del nostre cas (nombre de cursos i d’usuaris, i nombre
d’usuaris concurrents).
Al llibre Moodle Administration : an administrator's guide to configuring, securing,
customizing, and extending Moodle, d’Alex Büchner (Packt Publishing, 2008), podem
trobar els següents consells:






Servidor. Escollirem l’allotjament segons el nombre d’usuaris concurrents:


Tipus petita escola: servidor compartit.



Tipus gran escola: servidor dedicat.

Emmagatzemament:


Espai: mínim 150-200 Mb (Moodle buit).



Preferible discs RAID (més ràpid).

Memòria:


1 Gb per cada 50 usuaris concurrents.

Tenint en compte aquests requeriments en quant a plataforma física, podem confirmar
que el servidor indicat per a la instal·lació del nou lloc és apropiat. El nostre lloc és tipus
petita escola, per tant és suficient amb un servidor compartit.
En quant a emmagatzemament, disposem de 1,6 Gb de capacitat en disc, per tant més
que suficient, a priori, per al nostre propòsit. Aquest tema de l’espai en disc, però,
s’havia d’analitzar a mesura que omplíem el lloc de cursos i usuaris, ja que saber l’espai
que necessitem amb el lloc buit no ens garanteix que aquest espai no quedarà curt a
mesura que anem introduint cursos al lloc. Durant la fase d’implementació s’ha pogut
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comprovar com tenint el lloc en un estat molt avançat de desenvolupament, podem
tenir el lloc original, dues còpies de seguretat, i l’antiga pàgina de la Societat allotjada a
aquest espai i encara ens queda lliure la meitat d’espai en disc. Per tant, a priori no ens
hem de preocupar per l’espai en disc.
El que no s’ha pogut comprovar ha estat la tecnologia de disc ni la memòria disponible.
Aquests paràmetres afecten el rendiment del lloc, i en un principi, amb el tipus de
lloguer que tenim, no hauríem de tenir problemes de rendiment, i de fet no s’han
detectat durant la implementació del lloc. En qualsevol cas, si en algun moment es
detecta que el rendiment del lloc és massa baix, sempre es podria contactar amb
l’empresa que ens proporciona aquest allotjament per tal de millorar les condicions.
Aquests paràmetres de disc i de memòria s’han de tenir en compte més aviat en cas de
fer servir un servidor propi, ja que en els servidors de lloguer, acostuma a ser l’empresa
que lloga el servei la que es preocupa d’oferir un rendiment òptim, per tal de ser
competitius i no perdre clientela.

5.2 Software
Un cop hem determinat les característiques físiques que ha de tenir el servidor a on
allotjarem la nova web, hem de tenir en compte quin software necessitem que estigui
instal·lat en aquest servidor per a fer funcionar Moodle correctament.
Moodle necessita per funcionar 2 coses bàsiques: un servidor web amb capacitat
d’interpretar PHP i una base de dades.
Si volem instal·lar Moodle 1.9, necessitarem com a mínim el següent software (de nou,
segons el llibre Moodle Administration : an administrator's guide to configuring,
securing, customizing, and extending Moodle, d’Alex Büchner (Packt Publishing, 2008), i
també la pàgina http://docs.moodle.org/en/Installing_Moodle):


Servidor Apache o IIS.



PHP 4.3.0 o superior.



Base de dades MySQL, MSSQL, PostgreSQL o Oracle.

A l’allotjament facilitat per la Societat per a fer la implementació del nou lloc, disposem
de servidor Apache 2.0.63, amb PHP 5.2.13 i base de dades MySQL 5.0.91 (Moodle 1.9
necessita com a mínim la versió 4.1.16).
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Per tant, un cop analitzat el software necessari al servidor, i també el hardware , podem
concloure que, a priori, amb l’allotjament facilitat per la Societat no hem de tenir cap
problema per a la instal·lació del nou lloc fent servir Moodle.

5.3 Arquitectura de l’aplicació (patró arquitectònic)
Els patrons arquitectònics faciliten la descomposició del sistema en subsistemes més
senzills. Durant aquest apartat, aprofitarem també bastant de l’explicació feta per Sara
Salinas al seu projecte.
El patró arquitectònic en aquest cas és el que s’anomena Arquitectura en tres capes:
Capa de Presentació, capa de Lògica de Negoci, i Capa d’Accés a Dades. En aquest patró
el sistema queda descompost en 3 subsistemes més senzills, en el que la capa de lògica
de negoci es converteix, d’alguna manera, en l’interlocutor entre la capa de presentació
i la capa d’accés a dades. Passarem a continuació a explicar cadascuna de les tres capes,
i tot seguit intentarem fer un paral·lelisme amb una situació no relacionada amb la
informàtica, per tal d’intentar facilitar la seva comprensió al lector no informàtic.
La Capa de Presentació és l’encarregada de fer la interacció amb l’usuari, en el nostre
cas a través d’una interfície web. Aquesta capa s’encarrega de rebre els esdeveniments
de l’usuari, les seves peticions, i de mostrar-li la informació provinent del sistema. En el
cas del nostre sistema, es desenvoluparà mitjançant HTML, JavaScript i fulls d’estil (CSS).
La Capa de Lògica de Negoci es qui gestiona l’estat i les accions del sistema: rep els
esdeveniments de la capa de presentació, controla la validesa de les dades, executa les
accions pertinents i torna les dades actualitzades a la capa de presentació. El servidor
web Apache i els scripts PHP formen part d’aquesta capa.
Per últim, la Capa d’Accés a Dades proporciona una interfície transparent a la capa de
lògica de negoci, de tal manera que aquesta no sap a on ni com estan emmagatzemats
les dades de l’aplicació. Per exemple, a un sistema basat en Moodle, les dades poden
estar emmagatzemades a diferents tipus de bases de dades: MySQL, PostgreSQL,
Oracle... Gràcies a la capa d’accés a dades, el tipus de base de dades a on
s’emmagatzemen les dades és totalment transparent a la capa de lògica de negoci:
aquesta capa necessita unes determinades dades, i la capa d’accés a dades li
proporciona, i la capa de negoci no sap si aquestes dades estaven emmagatzemades en
una base de dades MySQL, PostgreSQL u Oracle, ni ho necessita saber, simplement obté
les dades què necessita en el format que ho necessita.
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Per tal d’intentar facilitar la comprensió d’aquest patró a lectors no informàtics,
intentarem fer un paral·lelisme amb una situació similar entre persones. Suposem que el
director d’una gran empresa necessita un informe sobre les vendes de determinat
producte durant el darrer any. Aquest director d’empresa representa l’usuari al nostre
sistema. El que farà el director que vol aconseguir aquest informe és demanar-li a la
seva secretària. La seva secretària, demanarà aquest informe a l’especialista en
informes, i quan el tingui li donarà al director de l’empresa: aquesta secretària acaba de
fer el paper de Capa de Presentació, ha rebut la petició de l’usuari i li ha donat els
resultats. L’especialista, quan rep l’encàrrec de fer aquest informe, sol·licita les dades
necessàries per a fer l’informe al departament de comptabilitat en format de full de
càlcul, i amb les dades obtingudes genera l’informe i li dóna a la secretària. Aquest
especialista acaba de fer el paper de Capa de Negoci mentre que el departament de
comptabilitat ha fet el de Capa de Gestió de Dades. Com podem veure, l’especialista ha
rebut la petició de la capa de presentació, la secretària, ha sol·licitat les dades
necessàries per a atendre la petició a la capa de gestió de dades, el departament de
comptabilitat, i un cop ha pogut satisfer la petició li ha passat a la capa de presentació
per a que li mostri a l’usuari. La capa de gestió de dades, com hem vist, ha fet
transparent la ubicació i forma com estan guardades les dades a la capa de negoci: la
capa de negoci ha demanat determinades dades en un determinat format i és el que ha
obtingut, i no se'n ha assabentat si aquestes dades estaven emmagatzemades en forma
de full de càlcul, en un fitxer de text pla, o inclús si estaven anotades en paper i els
departament de comptabilitat ha generat el full de càlcul, tot això per a la capa de
negoci ha estat totalment transparent.
Per tant, com podem veure i s’ha explicat anteriorment, aquest patró el que fa és
descompondre el sistema en subsistemes més senzills, cadascun d’ells amb una finalitat
molt concreta i tots interactuant entre ells per a fer funcionar el sistema correctament.
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A continuació mostrem una il·lustració, obtinguda del projecte de Sara Salinas, que
mostra aquesta arquitectura en 3 capes aplicades a un sistema Moodle amb base de
dades MySQL i servidor web Apache:

Imatge 31 - Esquema d'arquitectura en 3 capes
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5.4 Disseny gràfic
El disseny gràfic del lloc venia bastant determinat per la utilització de Moodle. S’ha
intentat seguir el principi de senzillesa i de reusabilitat, no intentant dissenyar de nou
coses que ja estiguessin dissenyades o que no aportessin cap canvi significatiu respecte
d’elements ja dissenyats. Moodle ja està dissenyat de manera que, de cara al disseny
gràfic, ofereix moltíssimes possibilitats combinant elements que incorpora la instal·lació
inicial de Moodle. Per a personalitzar el lloc podem comptar amb dues eines, per així dirho: d’una banda, els temes, i d’altra banda, les múltiples possibilitats de combinació dels
elements de Moodle (mòduls i blocs) tant a la pàgina principal, com a les categories o
cursos. Les possibilitats de personalització del lloc en quant a disseny gràfi c combinant
aquests elements són infinites, i del que s’ha tractat inicialment ha estat de trobar una
combinació que resultés prou atractiva per al client (en aquest la Societat, l’interlocutor
de la qual era el tutor del projecte, Enric Mayol).
El disseny gràfic ha estat, per tant, un procés evolutiu a través de reunions amb el tutor
del projecte i interlocutor de la Societat. La primera decisió a prendre és escollir quin
tema podria resultar adient per a aquest lloc. Dels diversos temes que ofereix Moodle es
va trobar un que semblava que podria ser el candidat ideal per al lloc: wood. Aquest
tema està basat en textures d’imitació de fusta. Com que la fusta ha estat de tota la vida
considerada com un material noble, i aquesta Societat estudia, entre d’altre s disciplines,
la Nobiliària, es va pensar que aquest disseny podria ser un bon candidat per la nou lloc
web, i així es va presentar a l’interlocutor de la Societat. La selecció d’aquest tema li va
semblar correcte, i a més va coincidir que el color de les lletres del tema també
s’aproximava molt al color oficial de la Societat, el color bordeus Pantone 201.
Un cop escollit el tema, es tractava d’anar adaptant el lloc a les preferències del client, la
Societat, tot fent diverses propostes per tal que l’interlocutor de la Societat i també
tutor del projecte, Enric Mayol, anés donant els seus punts de vista i el disseny gràfic del
lloc s’anés apropant cada cop més al disseny desitjat.
Un altre tema que també es va tenir molt en compte de cara al disseny gràfic de la nova
web van ser els diversos estudis realitzats sobre resolucions gràfiques més emprades de
forma general. Tant al començament del desenvolupament del projecte com durant tota
la seva evolució, s’han anat consultant els estudis oferts per la pàgina
http://www.desarrolloweb.com respecte aquestes resolucions de pantalles més
habituals. Es va considerar que aquesta estimació seria suficient i extrapolable als
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nostres usuaris, tot i que una forma més directa hagués estat fer servir eines com
Google Analytics a la pàgina que ens disposem a substituir per tal de tenir les
resolucions dels actuals usuaris. De tota manera, és possible, i desitjable, que amb la
nova pàgina el nombre de visitants sigui molt major que amb l’antiga, per tant,
d’aquesta manera estem fent una estimació més generalista, més enfocada cap al públic
general i no tant a l’actual públic (els actuals usuaris de la web). Com s’ha comentat, es
van mirar aquests estudis al començament del projecte, i s’han seguit comprovant
durant tot el seu transcurs, i, tot i que la tendència és a la baixa, la resolució més
emprada des que es va començar el desenvolupament del projecte, i encara ho és, és la
de 1024x768, per tant, el lloc s’ha dissenyat de manera optimitzada per a aquesta
resolució. En el que portem d’any (2.010) aquesta resolució ha baixat en un 4%, però
encara manté una avantatge de gairebé un 6% respecte la seva principal competidora
(1280x800, que també ha caigut un 4%), i el seu avantatge respecte la resolució que més
ha crescut és de gairebé un 15% (1366x768, que ha crescut gairebé un 3%). Per tot això,
s’ha pensat que la resolució de 1024x768 encara trigaria bastant de temps a deixar de
ser la més popular, i per tant s’ha decidit dissenyar el lloc optimitzat per a aquesta
resolució.
A continuació es mostra el rànking de resolucions a data Octubre 2.010 (font:
http://www.desarrolloweb.com/de_interes/ranking-resoluciones-pantalla-octubre2010-4353.html):
1. 1024x768: 22.24%
2. 1280x800: 16.70%
3. 1280x1024: 10.87%
4. 1440x900: 8.16%
5. 1366x768: 7.67%
6. 1680x1050: 5.25%
7. 1920x1080: 2.78%
8. 800x600: 2.06%
9. 1152x864: 2.04%
10. 1920 x 1200: 1.88%
Per tant, per al disseny gràfic del lloc s’han seguit dues línies: d’una banda, la de
consultar amb l’interlocutor de la Societat per les seves preferències (les de la Societat) ,
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i d’altra banda, avariguar quin és la tendència general en quant a les resolucions de
pantalla per a dissenyar el lloc optimitzat per al major nombre d’usuaris possible.
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6 Implementació
A continuació s’explicaran els detalls de tot el que fa referència a la implementació del lloc.
Recordem que aquesta és la darrera etapa en quant al procés de desenvolupament de
software. Primer de tot està l’etapa d’especificació, a la qual el client específica quins sons els
requeriments, tant funcionals com no funcionals, que ha de complir el software a
desenvolupar. Un cop es tenen les especificacions de què ha de fer el software, comença
l’etapa de disseny, a la que es determinarà de quina manera ho farà, quina serà la manera
idònia en que aquest software durà a terme les especificacions determinades a la primera fase.
Un cop el software està dissenyat, comença l’etapa d’implementació, que no és altra cosa que
la posada en marxa d’aquest disseny. Tot i que aquestes 3 fases s’han presentat d’una manera
seqüencial, la realitat és que tot el procés de desenvolupament de software és un procés
iteratiu, a on es van especificant, dissenyant i implementant subversions del software complet
que mica en mica s’aniran millorant i apropant al resultat final.
Durant aquest apartat s’explicarà, primer de tot, quin software i hardware ha estat necessari
per a dur a terme el desenvolupament d’aquest projecte, i finalment es dedicarà un apartat a
explicar com ha estat la posada definitiva en producció. Què vol dir la posada en producció?
Durant el procés de desenvolupament d’aquest software s’ha estat aplicant tot a sistemes
locals, no accessibles en xarxa, sinó que tot estava al mateix ordinador, que feia tant de
servidor com de client. Un cop s’ha aprovat el disseny definitiu, o gairebé definitiu del
software, s’ha de passar aquest software a un servidor amb accés públic (accessible des
d’Internet), per tal que tot el treball realitzat fins el moment tingui utilitat, i per tant arribi al
seu objectiu principal, que no és altre que fer que els socis de la SCGSHVN puguin fer servir
aquesta nova pàgina.

6.1 Software
A continuació s’especificarà el software que ha estat necessari per a la implementació
del nou lloc.
6.1.1

Tecnologies de la web
En aquest apartat s’explicarà la tecnologia emprada per a la implementació de la
pàgina web, sense tenir en compte la tecnologia emprada al servidor (en aquest cas,
sistema operatiu Linux i servidor web Apache).
La tecnologia principal emprada ha estat Moodle, que, com ja hem comentat, es tracta
d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (VLE, Virtual Learning Environment). No ens
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estendrem molt en l’explicació de què és Moodle, ja que ja s’ha fet al corresponent
apartat, però sí que explicarem les tecnologies que fa servir Moodle per al seu correcte
funcionament.
6.1.1.1 HTML
HTML, acrònim de HyperText Markup Language (Llenguatge de Marcat d’HiperText).
És el llenguatge predominant per a l’elaboració de pàgines web, i s’utilitza per a
descriure tant l’estructura com el contingut d’aquestes pàgines en format de text, així
com per a complementar aquest text amb objectes com per exemple imatges. El text
HTML s’escriu en forma d’etiquetes embolcallades pels símbols de comparació
numèrica (< i >). Les etiquetes són paraules o codis que apliquen característiques
especials al text que hi ha darrere. Aquestes etiquetes poden fer-se servir per exemple
per a indicar el títol de la pàgina (el que apareix al marc de la finestra del navegador),
per a alinear el text, donar-li format (negreta, cursiva, capçalera), per a inserir
imatges... Dintre del codi HTML també es poden inserir scripts, per exemple en el
llenguatge JavaScript. Un script és un petit programa que el navegador es capaç
d’interpretar i executar (s’explicarà més extensament a l’apartat corresponent).
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/HTML.
6.1.1.2 PHP Versió 5.2.13
PHP és l’acrònim d’Hypertext PreProcessor (Pre Processador d’Hipertext). A la pròpia
pàgina de PHP podem trobar la següent definició: “PHP és un llenguatge de codi obert
molt popular especialment adequat per al desenvolupament web i que pot ser
incrustat en HTML” (http://es.php.net/manual/es/intro-whatis.php).
PHP és un codi de programació interpretat, igual que HTML, amb la diferència que
HTML s’interpreta a la banda del client, mentre que PHP s’interpreta al costat del
servidor. Què vol dir això? El codi HTML que s’introdueix als fitxers del servidor
l’interpreta el navegador de l’usuari que consulta la pàgina, mentre que el codi PHP
l’interpreta el servidor i envia el resultat directament interpretat al navegador del
client. És per això que es requereix que hi hagi un intèrpret de PHP al servidor si volem
fer servir pàgines amb codi PHP al nostre lloc (i Moodle està basat en PHP). En el cas
del nostre servidor, tenim instal·lada la versió 5.2.13 (Moodle 1.9 requereix 4.3.0 o
superior). Com podem imaginar, el fet d’interpretar-se el codi al servidor, d’una banda
allibera de càrrega la màquina del client (càrrega que ha de suportar el servidor, per
tant, un servidor que interpreti PHP hauria de ser sempre més potent que un que
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només serveixi pàgines estàtiques escrites en codi HTML), i d’altra banda fa que sigui
més universal, en el sentit que el client no ha de tenir instal·lat cap intèrpret de PHP,
només ha d’interpretar el codi HTML, ja que el PHP ja s’ha interpretat prèviament pel
servidor i s’ha generat el codi HTML resultant d’aquesta interpretació, i això és que
s’envia al navegador del client. Per tant, PHP funciona fent servir funcions especials
que el servidor té identificades i és capaç d’interpretar, codificar el resultat en codi
HTML i enviar-ho al client.
6.1.1.3 CSS
CSS és l’acrònim de Cascading Style Sheets (Fulls d’Estil en Cascada). Els fulls d’estil en
cascada són un mecanisme que descriu com es mostrarà un document en pantalla,
com s’imprimirà, o inclús com es pronunciarà la informació en cas de disposar d’un
dispositiu

de

lectura

per

al

document

(Font:

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo).
CSS és una forma eficaç de donar format a un lloc web a través de la codificació d’uns
fulls d’estil. El principal avantatge d’això és que podem fer que totes les pàgines d’un
determinat lloc web, que poden ser centenars, tinguin el mateix estil gràcies a la
definició d’estil introduïda a aquests fulls d’estil. A més, si volem modificar determinat
aspecte, modificant el corresponent full d’estil es modifica a tot el lloc, no haurem
d’anar modificant cadascun dels fitxers HTML que composin el lloc.
Com indica al lloc web de W3C (World Wide Web Consortium), CSS serveix per a
separar el contingut de la presentació, definint la forma de mostrar els elements HTML
i XML.
Moodle fa un ús extensiu d’aquests fulls d’estil CSS per a la selecció de temes del lloc, i
l’administrador Moodle pot fàcilment modificar l’estil del lloc Moodle a través
d’aquests fulls d’estil.
6.1.1.4 MySQL
MySQL és la tecnologia de la base de dades escollida per a l’emmagatzemament de la
informació del lloc Moodle. Moodle ofereix la possibilitat d’escollir diverses tecnologies
de bases de dades, com per exemple PostgreSQL u Oracle. Al nostre lloc hem escollit
MySQL bàsicament per tres motius:


És una de les tecnologies mes esteses en quant a bases de dades.



És tecnologia de codi obert.
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L’allotjament seleccionat per la Societat per a la pàgina web té funcionalitats
de bases de dades per a MySQL.

6.1.2

Eines de desenvolupament
En aquest apartat s’exposaran les eines que s’han fet servir per al desenvolupament
del projecte.

6.1.2.1 Primera fase: Disseny
Tot i que aquest apartat porta com a títol Implementació, es considera interessant
indicar quin ha estat el software que s’ha fet servir durant la fase de Disseny. Abans
d’implementar el lloc al servidor definitiu, hi ha hagut una feina de disseny del lloc,
amb diverses reunions amb el client (la Societat, representada pel tutor del projecte
Enric Mayol), en les quals s’anaven mostrant diverses opcions de disseny.
Fins a tenir el disseny del lloc ben avançat i aprovat no era necessari implementar-lo al
servidor, però si que s’havien de tenir determinades eines per tal de poder fer el
desenvolupament d’aquest disseny i poder mostrar implementacions locals del lloc.
6.1.2.2 Software de virtualització VMWare
Com ja s’ha comenta en anteriors ocasions, la base d’aquest projecte era un altre PFC
anterior, consistent en un primer disseny d’un lloc web Moodle per a la Societat, però
que no es va arribar a implementar.
D’aquest lloc dissenyat per Sara Salinas es tenien tots el components necessaris per a
instal·lar-lo, però era necessari tenir un servidor LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
per tal de posar-lo en marxa. Per comoditat meva, el desenvolupament del projecte
s’anava a fer íntegrament amb hardware propi, és a dir, fent servir el meu portàtil
personal i el meu ordinador de sobretaula. Si volia poder treballar indistintament als
dos ordinadors, l’opció més còmode era instal·lar un software de virtualització, en
aquest cas VMWare, i crear aquest servidor LAMP virtualitzat.
Un software de virtualització és un software que permet simular el funcionament
d’una màquina no real (virtual) dintre d’una màquina real. Posarem un exemple per tal
de fer-ho més entenedor. Una màquina real pot ser un ordinador amb 4 processadors i
4Gb de memòria RAM, funcionant sota un sistema operatiu Windows. Gràcies al
software de virtualització (que en aquest cas també funcionaria sota el sistema
operatiu Windows), podem simular que tenim una màquina amb 2 processadors i 3Gb
de memòria RAM amb sistema operatiu Linux. Un cop tinguem la màquina instal·lada i
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configurada correctament, sempre que vulguem podem simular que estem fent servir
una màquina amb sistema operatiu Linux (la màquina virtual) fent servir una màquina
amb sistema operatiu Windows (màquina real). El comportament de la màquina virtual
serà pràcticament el mateix que el que es podria esperar d’una màquina real amb les
mateixes característiques. A més, aquesta màquina virtual creada amb el software de
virtualització és mòbil: aquesta màquina es pot engegar a qualsevol ordinador que
tingui instal·lat el software de virtualització adequat. I és precisament aquesta la
principal característica que ha fet que em decanti per la utilització de la virtualització
per al desenvolupament del disseny del lloc, ja que em donava llibertat per treballar
als dos ordinadors esmentats indistintament.
Un cop explicat què és una màquina virtual i quin ha estat el principal motiu per a ferla servir, explicarem tots el motius, juntament amb una explicació més complerta
d’aquest motiu principal:


Mobilitat. Si no hagués virtualitzat aquesta màquina, per a obtenir aquesta
mobilitat hauria hagut d’instal·lar el servidor a l’ordinador de sobretaula, ferho accessible des de qualsevol lloc amb Internet, i tenir-lo encès cada cop que
volgués accedir al mateix des del portàtil. Fent servir virtualització no em calia
fer-ho accessible a través d’Internet ni tampoc havia de preveure tenir
l’ordinador de sobretaula encès per a accedir-hi al lloc. Gràcies a la
virtualització l’únic que necessito és tenir el mateix software de virtualització
(o compatible) a tots dos ordinadors, i un dispositiu d’emmagatzemament
extern per a poder portar la màquina virtual i engegar-la a l’ordinador
necessari.



Seguretat. Seguretat en el sentit de tranquil·litat a l’hora de treballar. El
software emprat, VMWare, permet obtenir imatges del sistema en un
determinat estat i tornar a aquest punt en qualsevol moment. Una imatge
d’una màquina virtual és com una instantània de la màquina en un determinat
moment, que guarda tant el seu estat (software instal·lat, configuracions...)
com les seves dades (documentació guardada). Gràcies a les imatges,
qualsevol canvi a la configuració del lloc que comporti un mal funcionament
pot ser revertit en menys d’un minut tornant a tenir la màquina en l’estat
immediatament anterior a aquest canvi. Aquesta característica per a mi era
molt important per diversos motius, el primer dels quals que havia d’intentar
simular les mateixes condicions del projecte de Sara per a fer-lo funcionar, i
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després havia de provar de tornar a instal·lar el lloc amb els components
actualitzats, per veure si no donava cap tipus de problema a l’hora
d’actualitzar el software. El primer problema apareix quan s’intenta instal·lar
un conjunt de components que treballen en col·laboració (com és el servidor
Apache, el servidor de bases de dades MySQL i PHP) amb unes versions
concretes de cada component. Molts sistemes Linux, entre ells el que s’havia
de fer servir per a la instal·lació del lloc, Ubuntu, disposen d’un repositori de
programes que fan molt fàcil la instal·lació de qualsevol tipus de software.
Aquets paquets, però, acostumen a instal·lar les darreres versions dels
components. Quan s’intenten instal·lar versions antigues de determinats
components, apareixen dues complicacions, la primera d’elles trobar les
versions concretes, doncs molts proveïdors de software acostumen a deixar la
darrera versió i l’anterior, però no pas totes les versions que hi ha hagut; la
següent complicació, i que més ens afecta, és la dificultat de fer funcionar un
sistema que es compon de diversos elements software que han d’interactuar
entre ells. A l’hora de fer això, es prou habitual haver de fer diverses proves,
fer instal·lacions fallides, haver de tornar enrere per tal de deixar el sistema
com abans de provar de fer la instal·lació, i de vegades això no és tan senzill.
Gràcies a la possibilitat que ofereix la virtualització de guardar imatges, tornar
enrere costa menys d’un minut. A més, aquesta funcionalitat també és molt
útil a l’hora de presentar diverses opcions de disseny al client, ja que es pot
tenir una imatge amb cadascuna de les opcions a oferir.
Per al cas de la virtualització, s’ha fet servir el programa VMWare Workstation, que no
és de codi lliure, però que la seva utilització no incrementa econòmicament el cost del
projecte. Les raons de fer servir aquest software han estat principalment dues, la
primera d’elles la meva familiaritat amb aquest software, i la segona la possibilitat de
fer aquestes imatges que s’han comentat. Existeixen reproductors de màquines
virtuals gratuïts, com VMWare Player, del mateix fabricant, però no ofereixen aquesta
funcionalitat de crear imatges de màquines virtuals i restaurar-les fàcilment. La seva
llicència té un cost d’uns 150€, però el director del projecte en tenia una llicència
pròpia de la UPC i em va facilitar la seva utilització. De tota manera, com es comenta,
la utilització d’aquest software comercial durant el desenvolupament del projecte no
afecta el seu cost final de cara al client, ja que és una eina que només s’ha fet servir
per al disseny de l’aplicatiu, però un cop dissenyat i validat, no es necessita per res,
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només s’ha d’instal·lar el lloc dissenyat amb aquesta màquina a l’allotjament indicat
per la Societat.
6.1.2.3 Editor PHP: Bluefish
PHP és un llenguatge de programació que, com la majoria de llenguatges de
programació, només requereix que els programes s’escriguin en text pla seguint
determinades convencions. Existeixen, però, una sèrie d’editors adaptats als diferents
llenguatges de programació que faciliten l’escriptura de programes en aquests
llenguatges, així com la seva comprensió. Aquests editors fan servir colors especials
per als diferents tipus de paraules del llenguatge de programació, de tal manera que a
l’hora d’escriure o llegir programes en aquest llenguatge l’usuari pot identificar més
clarament els diferents elements del programa (com per exemple funcions, variables, o
constants). Sovint també porten incorporades definicions de les diferents funcions del
llenguatge de programació concret. Tot això no fa que el programador faci millors
programes, però sí que li facilita la feina, especialment quan es tracta de comprendre
programes escrits per d’altres persones. Precisament aquesta era una de les tasques
que s’havien de realitzar a les primeres etapes de desenvolupament del projecte:
entendre quins havien estat els canvis introduïts per Sara Salinas al mòduls PHP de
Moodle, així com també entendre els nous arxius escrits per ella, per tant, seria
important disposar d’un bon editor per a llenguatge PHP.
BlueFish va ser el programa emprat per Sara Salinas durant el desenvolupament del
seu projecte, i a més, és de lliure distribució. Per tant, es va decidir provar aquest
programa. El resultat va ser satisfactori, i per tant va ser el programa que es va fer
servir.
6.1.3

Configuració de l’entorn
Un cop s’han explicat quines son les tecnologies que es fan servir al lloc web, i quines
les eines que s’ha fet servir per al desenvolupament del projecte, passarem a concretar
quin ha estat l’entorn de desenvolupament i quin serà l’entorn de producció,
especificant el hardware i les versions concretes de les eines explicades.

6.1.3.1 Entorn de desenvolupament
El projecte s’ha anat desenvolupant indistintament a dues màquines, gràcies, com s’ha
comentat, a la utilització del software de virtualització VMWare. Les característiques
hardware d’aquestes màquines son les següents:
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Ordinador portàtil
Processador Intel Core 2 Duo T5500
2Gb de memòria RAM
Ordinador de sobretaula
Processador Intel Pentium 4 a 2.66GHz
2Gb de memòria RAM
En quant a sistema operatiu, es va començar el projecte amb Windows Vista Home
Premium instal·lat a l’ordinador portàtil, i a mig desenvolupament del projecte es va
canviar a Windows XP Professional per qüestions de rendiment, mentre que
l’ordinador de sobretaula s’ha fet servir sempre amb aquest darrer sistema operatiu.
En quant al software de virtualització s’ha fet servir VMWare Workstation versió 7.
Un cop s’han explicat les característiques de les màquines reals, tant físiques com
referents al software que ens afecta, passarem a explicar els diferents estats pels que
ha anat passant la màquina virtual.
Primera fase: reproducció condicions projecte PFC Sara
El primer que s’havia de fer en començar a desenvolupar aquest projecte, era instal·lar
i provar el PFC de Sara Salinas, en el que estava inicialment basat. Com que la
instal·lació de Moodle és independent del sistema base, sempre que acompleixi els
requeriments mínims, es va instal·lar primerament una màquina virtual amb la darrera
versió existent en aquell moment d’Ubuntu, i el paquet LAMP (recordem, Linux,
Apache, MySQL, PHP) instal·lat des del repositori de paquets d’Ubuntu. Un cop
instal·lada aquesta màquina, es va instal·lar la versió de Moodle corresponent al
projecte de Sara, la 1.8, i es van instal·lar els nous mòduls seguint les instrucci ons de la
memòria. No va funcionar com s’esperava.
En vista de que amb la darrera versió d’Ubuntu i amb el paquet LAMP del seu
repositori no funcionava, es va optar per crear la màquina virtual amb les mateixes
versions que havia fet servir Sara Salinas. Es va crear una màquina virtual basada en la
versió 7.10 d’Ubuntu, i es va provar d’instal·lar les mateixes versions d’Apache, MySQL
i PHP. Trobar les versions concretes d’aquests components i fer que treballessin
correctament en conjunt es va veure que no seria una feina fàcil, així que es va optar
primer per fer-lo funcionar amb la mateixa versió d’Ubuntu, 7.10, però amb la
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instal·lació del paquet LAMP del repositori sense tenir en compte les versions. El
resultat va ser exactament el mateix que durant el primer intent.
Finalment, es va acabar optant per buscar les mateixes versions també del servidor
web Apache, de MySQL i de l’intèrpret de PHP. Aquesta va ser una tasca d’una certa
dificultat, ja que sovint no és fàcil trobar versions específiques antigues, i a més s’havia
de configurar manualment el sistema per a que la interacció entre tots els components
funcionés correctament. Després de bastants hores de feina, es va aconseguir trobar
totes les versions necessàries i fer-les funcionar en conjunt, però el resultat va tornar a
ser el mateix que en les anteriors ocasions.
Un cop es va comprovar que el problema no depenia de les versions instal·lades, ja que
amb les mateixes versions que feia servir Sara Salinas el resultat era el mateix, es va fer
un estudi en profunditat dels nous mòduls que ella va crear per a la Societat i, en
general, de tots els arxius que quedaven substituïts en la instal·lació d’aque sts nous
mòduls. Es va comprovar que es va modificar l’arxiu original de Moodle
/course/category.php, i per tal que funcionés tot correctament s’havien de posar
determinats noms a les categories.
Un cop es va comprovar quin era el problema que feia que no funcionés correctament
aquest desenvolupament, i quina era la solució, es van tornar a fer proves amb
diferents versions del servidor LAMP, amb les versions anteriorment instal·lades, i es
va comprovar que, efectivament, el funcionament d’aquests mòduls era independent
de les versions del sistema base, sempre que acomplissin els requeriments mínims. Un
cop vist què s’havia de fer per a que tot funcionés correctament, posar determinats
noms a les categories, es va comprovar que fent això funcionava també correctament
amb els sistemes anteriorment provats.
Arribava ara el moment de comprovar com funcionarien aquests mòduls en la darrera
versió de Moodle en aquell moment, la versió 1.9.7.
Segona fase: actualització de Moodle
Com s’ha comentat, un cop s’havia comprovat que el sistema funcionava correctament
realitzant els canvis adients, el següent pas era comprovar el comportament d’aquests
mòduls a la darrera versió de Moodle. Com que la idea inicial d’aquest projecte és la
implementació de la nova web, no podem concebre implementar un nou lloc basat en
Moodle 1.8 en un moment en que ja hi ha versions beta de Moodle 2.0, per tant, hem
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de comprovar com s’adapten aquests mòduls dissenyats per a Moodle 1.8 a la versió
vigent en aquells moments de Moodle, la 1.9.
Com ja havíem comprovat anteriorment que el correcte funcionament del sistema
dissenyat per Sara no depenia del sistema base, vam basar aquestes proves en la
darrera versió LTS d’Ubuntu en aquells moments, la versió 8.04.4 (anomenada Hardy
Heron). Val la pena comentar que les versions LTS d’Ubuntu són el que s’anomenen
versions Long-Term Support, és a dir, versions amb suport a llarg termini. Aquestes són
versions a les que l’equip d’Ubuntu segueix donant suport durant un període de temps
més llarg. Per exemple, la versió utilitzada per Sara, la 7.10, no és una versió LTS, per
tant, en el moment que es va intentar simular les mateixes condicions que va fer servir
ella, es va comprovar que no teníem suport de cara a obtenir les darreres
actualitzacions per a aquesta versió, sinó que només teníem l’opció d’actualitzar a la
versió 8.04 LTS; en canvi, la versió 6.06.2, tot i ser anterior, com es tracta d’una versió
LTS sí que disposa d’aquest suport. Per tant, com que es tractava d’una fase molt
prematura en el projecte i encara no s’havia parlat de a on aniria implementat el nou
sistema, es va optar per instal·lar la darrera versió LTS, tot i que ja hi havien versions
més modernes d’Ubuntu, per si finalment s’optava per fer servir un servidor propi.
Un cop teníem configurat el sistema base, es va tornar a provar de fer la instal·lació
dels nous mòduls, però aquesta vegada amb Moodle 1.9. El sistema no va funcionar, la
instal·lació d’aquests nous mòduls corrompien l’estructura de Moodle de tal manera
que quedava totalment inservible. Així com en el primer cas, només es tractava de
crear determinades categories amb noms concrets, en aquest cas Moodle quedava
corromput de tal manera que no es podia fer res. Després d’analitzar en profunditat el
problema, es va comprovar que s’estaven substituint arxius de Moodle 1.9 per arxius
modificats de Moodle 1.8. Quan es van fer aquestes modificacions a aquests arxius,
Sara Salinas es va assegurar que tot funcionaria correctament en aquella versió de
Moodle, però no tenia pas cap manera de garantir que l’estructura interna de Moodle
no canviaria amb el pas a posteriors versions, i per tant, de garantir que aquests canvis
suportarien posteriors actualitzacions de Moodle.
Gràcies a la bona metodologia de programació seguida per Sara Salinas a l’hora de
modificar els arxius originals de Moodle, va ser molt fàcil trobar els canvis realitzats,
gràcies als comentaris, i es van aplicar als nous arxius originals de Moodle 1.9, buscant
el lloc adient per a incrustar aquestes línees que Sara havia incrustat als fitxers de
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Moodle 1.8. Fent-ho d’aquesta manera, es va tornar a aconseguir que tot funcionés
correctament, però tot i això, es van acabar descartant aquests canvis i es va començar
un nou disseny des de zero sense tenir en compte aquests mòduls. Com ja s’ha
comentat anteriorment, no es contempla la idea d’implementar un nou lloc
hipotecant-lo a una determinada versió de Moodle. Primer de tot, res ens garanteix
que a futures versions de Moodle es podrà a tornar a fer com s’ha fet per a actualitzar
a 1.9 i es podrà adaptar, i segon, un requeriment fonamental a l’hora de dissenyar i
implementar aquest lloc era que el seu manteniment havia de poder-lo fer una
persona sense coneixements tècnics avançats, i això és impossible si per a tenir el lloc
actualitzat s’ha d’estar modificant el codi dels arxius originals de Moodle.
Tercera fase: nou disseny
Un cop s’assumeix que no es reaprofitarà res de l’anterior disseny i s’ha de començar
el disseny partint de zero, podent aprofitar idees, però no mòduls, la millor opció és
tenir un entorn de desenvolupament el més actualitzat possible. Per tant, es comença
el disseny de zero amb la darrera versió LTS disponible d’Ubuntu, la 8.04, i instal·lant el
paquet LAMP a través del repositori de paquets d’Ubuntu.
Durant el transcurs d’aquesta fase, torna a aparèixer una nova versió LTS d’Ubuntu.
Per tal de tenir el software més actualitzat possible, i de pas, aprofitar per assegurarnos que no tindrem cap problema en actualitzar a noves versions, creem una nova
màquina virtual basada en aquesta versió, la 10.04 LTS, instal·lem el paquet LAMP
inclòs amb aquesta versió, i fem el moviment del nostre lloc Moodle amb el disseny a
mitges. Com cabia esperar, no tenim cap problema en fer aquesta actualització i
podem seguir treballant perfectament amb aquestes noves versions de software.
6.1.3.2 Entorn de producció
Un cop el disseny del lloc es pot considerar definitiu, o gairebé, és el moment de
traslladar-ho des de l’entorn de desenvolupament fins a l’entorn de producció.
L’entorn de producció és el lloc a on el software quedarà definitivament instal·lat, i des
del qual serà accessible públicament a través d’Internet.
En el nostre cas, aquest entorn de producció ve determinat per la pròpia Societat, ja
que ja es disposa d’un allotjament web, a on actualment està ubicada l’antiga pàgina
de la Societat, i serà en aquest mateix allotjament a on s’haurà d’implementar el nou
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lloc. Des de la Societat se’m va facilitar un subdomini d’aquest domini per tal de fer la
implementació.
El primer que s’ha de comprovar quan es tracta d’implementar un lloc Moodle en un
servidor de lloguer és si compleix els requeriments mínims per al seu funcionament.
Moodle té uns requeriments mínims en quant a servidor web, intèrpret PHP, servidor
de base de dades i espai en disc. Aquests requeriments son realment bastant fàcils de
complir, no es necessita tenir les darreres versions de cap d’aquests programes. El
nostre espai web de lloguer té les següents característiques, en quant a software que
afecta a la instal·lació de Moodle:
Sistema operatiu Linux amb kernel 2.6.18-164.el5.
Servidor web Apache 2.0.63
Servidor de bases de dades MySQL 5.0.91
Intèrpret PHP 5.2.13
Aquestes versions del software necessari per a la instal·lació de Moodle compleixen
sobradament els requeriments mínims.
A més d’aquest software necessari per al correcte funcionament del lloc Moodle,
aquest servidor web compta amb el següent software, que facilita molt la gestió del
lloc:
Gestor web de bases de dades phpMyAdmin 3.2.4
Gestor web de l’allotjament cPanel 11.26.20.
Com ja s’ha comentat en anteriors apartats de la memòria, phpMyAdmin facilita la
gestió de les bases de dades MySQL a través d’una interfície web, i cPanel facilita la
gestió de l’allotjament també a través d’una interfície web.

6.2 Hardware
En aquest apartat s’explicaran les característiques hardware que han tingut les
principals màquines que s’han fet servir durant el desenvolupament del projecte, i
també les característiques hardware del servidor on s’allotjarà el lloc un cop estigui en
producció.
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6.2.1

Hardware desenvolupament
El desenvolupament del lloc s’ha dut a terme, principalment, en dos ordinadors, un de
portàtil i un de sobretaula. A continuació es mostren les seves principals
característiques hardware (processador i memòria, ja que la resta de característiques
no es considera que tinguin importància rellevant per al desenvolupament del
projecte).
Hardware portàtil:
Processador Intel Core 2 Duo T5500
2Gb de memòria RAM DDR2 a 533MHz
Ordinador de sobretaula
Processador Intel Pentium 4 a 2.66GHz
2Gb de memòria RAM DDR a 200MHz

6.2.2

Hardware producció
En aquest apartat s’explicaran les principals característiques hardware del servidor de
lloguer on s’allotjarà el nostre lloc. Només s’ha pogut accedir a les següents dades:
Arquitectura i686
Espai en disc: disposem de 1.6 Gb d’espai en disc
A la següent pàgina es pot trobar informació genèrica sobre el hardware dels servidors
de Serfehosting, l’empresa que ens proporciona l’allotjament, però no s’ha pogut
trobar informació més específica del servidor concret que allotja el nostre web, i des
del servei d’atenció del host tampoc s’han pogut aconseguir més detalls referents al
hardware: http://www.serfehosting.com/es/empresa/nuestros-servidores.html.

6.3 Pas a producció
El pas a producció és el darrer pas per a la implementació definitiva del nou lloc web. Un
cop s’ha donat el vist i plau al disseny de la pàgina, i ja està completament finalitzada, o
a les acaballes, arriba el moment de la seva implementació en un servidor amb accés
públic.
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6.3.1

Elecció de l’allotjament
La implementació en un servidor amb accés públic és pot fer bàsicament de dues
formes: fent servir un servidor propi, ja sigui dedicat en exclusiva a aquest lloc o
compartit amb d’altres llocs, o bé fent servir un allotjament de lloguer.
La primera opció consisteix en muntar una màquina que faci de servidor per a la nostra
pàgina, i configurar-la de tal manera que es pugui accedir des d’Internet al contingut
que nosaltres vulguem mostrar, en aquest cas la nova pàgina de la Societat. La segona
opció consisteix en llogar un tros d’espai en disc de servidor a un proveïdor, juntament
amb una sèrie de serveis. Aquest proveïdor s’encarrega de configurar el servidor de tal
manera que es pugui accedir públicament al arxius que nosaltres vulguem mostrar, i de
fer tot el manteniment del hardware. Ens garanteix també un determinats percentatge
del que s’anomena uptime, és a dir, percentatge de funcionament correcte
(normalment molt propers al 100%).
Si analitzem les característiques de la Societat, i tenint en compte que l’antiga pàgina
ja estava ubicada en un servidor de lloguer, resulta més interessant que la nova pàgina
també estigui en aquest tipus de servidor. A continuació, enumerem una sèrie de
característiques que afavoreixen que ens decantem per aquesta opció:
Inversió inicial. El fet de muntar un servidor propi requereix una inversió inicial
en hardware. Es requereix comprar el servidor, i també seria molt recomanable
la compra d’un SAI, per tal d’evitar temps sense servei per culpa de possibles
talls de corrent. Un SAI es un aparell que acumula electricitat i serveix per a
mantenir el servidor en funcionament encara que hi hagi un tall en el
subministrament elèctric. Quan més potent, i car, és el SAI, més temps es pot
estar sense corrent amb el servidor en marxa. A més de la inversió en hardware,
també seria necessària la contractació d’un tècnic per a la configuració inicial del
servidor, tot i que en aquest cas no hagués estat necessària, ja que hagués
format part del propi projecte. Recordem que la SCGHSVN és una associació
sense ànim de lucre, i per tant, aquesta inversió inicial no seria molt
recomanable.
Manteniment. A més de la inversió inicial en la posada en marxa del servidor, un
servidor propi també requereix d’un cert manteniment, per tal de tenir sempre
darreres versions de software. Com s’ha comentat en anteriors ocasions, la
Societat no disposa de cap persona amb prous coneixements i temps per
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dedicar-se a aquestes feines, mentre que amb un servidor de lloguer no ens
hem de preocupar de res de tot això, el proveïdor s’encarrega d’anar
actualitzant el software del servidor. Això també inclou el manteniment del
hardware, ja que amb un servidor propi sempre podem tenir fallides de disc, de
memòria, de font d’alimentació i, en general, de qualsevol component
hardware. Si això passa en un servidor de lloguer no ens hem de preocupar de
res, mentre que si passa en un servidor propi hem de ser nosaltres els
encarregats de comprar i canviar les peces avariades. Per últim, un servidor
propi requereix una despesa constant de funcionament, que en el cas del
servidor de lloguer està inclosa en el preu del lloguer: el consum elèctric. Si
volem donar un bon servei, el nostre lloc ha d’estar disponible 24 hores al dia 7
dies a la setmana, i això implica un consum elèctric constant. A més del consum
elèctric, també implicaria contractar un servei professional d’Internet, ja que
amb les línees habituals domèstiques d’Internet s’acostuma a contractar una
velocitat de baixada de dades relativament bona, però en el cas de tenir un
servidor de pàgines web, és molt important la velocitat de pujada, ja que el
servidor ha d’enviar molta informació a molts possibles usuaris concurrentment.
Això implica haver de contractar uns serveis de connexió a Internet
professionals, que encareixen molt el manteniment del lloc.
Seguretat. Si tenim un servidor propi, hem de tenir cura de tot el tema de
seguretat física de les dades. No podem tenir totes les dades en aquest servidor
i no tenir còpies en d’altres llocs, ja que un accident, com podria ser per
exemple un incendi, ens faria perdre totes les dades. Per tal d’evitar això,
hauríem de tenir còpies de les dades guardades a llocs segurs i separats
físicament del lloc a on estigui el servidor, i aquestes còpies haurien de fer-se
regularment, cosa que implicaria, de nou, la necessitat d’una persona amb
coneixements per a fer això (tot i que, en aquest cas, no serien necessaris uns
coneixements massa avançats). En el cas del servidor de lloguer, no ens hem de
preocupar de res d’això, ja que en aquest cas la responsabilitat d’evitar pèrdues
d’informació per catàstrofes recau en el proveïdor. El proveïdor serà qui
s’encarregui de mantenir aquestes còpies a llocs ben segurs separats del
servidor principal.
Disponibilitat del servei. Com s’ha comentat a l’apartat de manteniment, podria
passar que s’avariés algun component hardware. Si això ens passa en un
servidor de propietat, interromprem el servei als usuaris fins que puguem
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canviar aquesta peça i tornar a posar en marxa el servidor. Tenint en compte
que no hi ha cap persona de la Societat dedicada en exclusiva a aquest
manteniment, això suposaria, en el millor dels casos, tot un matí o un dia sencer
sense servei. En el cas del servidor de lloguer, és habitual que aquests
proveïdors tinguin clústers de servidors, tant per balanceig de càrrega com per
alta disponibilitat. Un clúster de servidors és un conjunt de servidors que tenen
la informació replicada i cadascun d’ells pot atendre individualment les
peticions. Quan estan treballant tots conjuntament, es reparteixen la càrrega de
treball i serveixen les peticions de forma més ràpida. Quan algun d’ells pateix
una avaria, la resta de servidors pot seguir atenent les peticions mentre el
servidor avariat és reparat. Si el clúster està ben dimensionat, la caiguda d’un
dels servidors que el composa no l’ha de notar molt l’usuari final; com és lògic,
el rendiment cauria, ja que la càrrega s’ha de repartir entre menys màquines,
però aquesta caiguda del rendiment no hauria de ser gairebé perceptible per
l’usuari final.
El servei que té contractat la Societat té un cost aproximat d’uns 120€ anuals, i tenint
en compte totes aquestes característiques, els hi compensa aquest lloguer i poder-se
oblidar de tots aquests temes de manteniment, seguretat, disponibilitat i la inversió
inicial.
6.3.2

Posada en funcionament de la pàgina
Un cop s’han explicat els motius per a fer servir un allotjament web enlloc d’un
servidor propi, explicarem el procés de copiar el lloc web des del servidor de
desenvolupament, local, fins a l’allotjament web.
Moodle es composa bàsicament de 3 elements: el software, la carpeta de dades, i la
base de dades. El primer que s’ha de fer és comprovar que l’allotjament compleix els
requeriments mínims per a fer funcionar un lloc web Moodle. Com ja s’ha explicat
anteriorment, els acompleix: servidor web Apache, intèrpret PHP i base de dades
MySQL en versions superiors a les requerides per Moodle.
Un cop s’ha comprovat que no hem de tenir cap problema per a fer implementar el
lloc Moodle, hem de fer l’exportació dels fitxers i la base de dades des del servidor
local a l’allotjament.
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El primer que farem serà copiar les carpetes de software i de dades al servidor. Per a
fer això, l’únic que hem de fer és comprimir les corresponents carpetes amb les seves
subcarpetes en dos únics arxius – un per al software i un altre per a les dades –, pujarlos al servidor, i descomprimir-los a la ruta adient.
Un cop estan pujades i descomprimides les carpetes del software i de les dades, és el
moment d’importar la base de dades. Per a fer això el primer que hem de fer és crear
la base de dades MySQL, crear un usuari per a la base de dades, i fer aquest usuari
administrador d’aquesta base de dades. Gràcies a la interfícies web cPanel de
l’allotjament web, això és molt fàcil de fer. Un cop tenim aquests elements, exportem
la base de dades del servidor local, i la importem a l’allotjament web. De nou, gràcies
al gestor phpMyAdmin, instal·lat tant al servidor local com a l’allotjament llogat,
aquesta tasca resulta molt senzilla de fer.
Un cop ho tenim tot al servidor, l’únic que hem de fer es modificar l’arxiu config.php
de la carpeta de software de Moodle. Aquest arxiu conté, entre d’altres, informació
sobre aquests 3 elements que acabem de copiar al servidor: carpeta de dades, carpeta
del software i base de dades. En el nostre cas, hem conservat el nom de la base de
dades, però hem modificat el nom i la contrasenya de l’usuari amb accés, i també hem
modificat tant la ruta de les dades i del software al servidor, com la ruta d’accés via
web.
En aquest moment, quan ja tenim la base de dades importada al nou servidor,
copiades les carpetes de software i de dades, i modificat convenientment l’arxiu
config.php, ja podem accedir al nostre lloc des de qualsevol ordinador amb connexió a
Internet, coneixent la seva adreça web. El comportament del lloc ha de ser exactament
el mateix que teníem al servidor local. Com veurem al següent apartat, això no ha estat
totalment així, i s’han hagut d’afrontar diversos problemes, fruits de l’ inexperiència la
majoria, i també algun problema introduït pel propi Moodle.
6.3.3

Problemes sorgits durant el pas a producció
Com s’acaba d’explicar, un cop fetes totes les passes indicades a l’apartat anterior,
accedint al lloc web a través de la seva adreça web pública hauríem de trobar
exactament el mateix que quan es navegava pel lloc web instal·lat al servidor local,
però això no va ser exactament així. En aquest apartat explicarem els diversos
problemes que vam haver d’afrontar en el procés de pas a producció.
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Primer problema: permisos carpeta de dades
Un cop es va instal·lar el lloc, el primer problema que vam trobar és que no hi havia
manera d’accedir al lloc amb un usuari enregistrat. Després d’investigar què podia
estar passant, es va comprovar que el sistema no era capaç d’escriure a la carpeta de
dades de Moodle, i per això no es podia accedir amb cap usuari.
Es va comprovar que s’havien de canviar els permisos de la carpeta de dades
moodledata i de totes les seves subcarpetes. La primera idea era canviar aquests
permisos a través de la interfícies web del servidor cPanel, però a través d’aquesta
interfície no es podien canviar els permisos recursivament, és a dir, no es podia
seleccionar quins permisos volíem aplicar a la carpeta moodledata i a totes les seves
subcarpetes, sinó que havíem d’anar aplicant aquests permisos manualment a
cadascuna de les seves subcarpetes. Si tenim en compte que Moodle guarda una
carpeta dintre de moodledata per a cada curs que contingui el lloc, i que actualment hi
ha més de 200 cursos al lloc, quedava clar que s’havia de buscar una alternativa per a
fer les corresponents modificacions als permisos que no fos fer els canvis
individualment a cada carpeta.
La solució natural per a aquest problema és intentar obrir una consola del servidor i
executar aquesta ordre mitjançant la corresponent comanda. L’allotjament web llogat
sembla que permet accés a consola a través del protocol segur SSH, però les
instruccions que es donen des de la interfície cPanel del servidor no funcionen
correctament, i després de moltes proves de connexió finalment es va acabar desistint.
És possible que el tipus de compte llogat no permeti aquest tipus d’accés, per tant,
s’havia de buscar una altra alternativa per a poder canviar els permisos i que no passés
per canviar-los manualment a les més de 200 carpetes i subcarpetes contingudes a
moodledata.
Estudiant la situació actual dels permisos es va comprovar que els permisos que tenia
la carpeta moodledata i totes les seves subcarpetes eren els mateixos que tenien quan
aquest carpeta estava al servidor local, per tant, això feia pensar que els permisos
aplicats al servidor local es conservaven quan es copiava la carpeta al servidor de
lloguer. Aplicant aquesta lògica, es va fer la prova de tornar a copiar la carpeta
moodledata al servidor local, modificar aquí els permisos, i tornar a copiar aquesta
carpeta al servidor de lloguer amb els permisos modificats. Es va fer aquesta prova i va
funcionar correctament.
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Un cop sabíem quina era la forma de canviar els permisos, calia trobar quins permisos
s’havien d’aplicar a aquesta carpeta i a les seves subcarpetes per tal que el lloc
funcionés correctament. En un principi, els permisos que tenia originalment havien de
funcionar correctament, com ho estaven fent al servidor local, però la realitat era que
no era així. Després de diverses proves, es va comprovar que la única manera de fer
que funcionés tot correctament era donar permisos totals (lectura, escriptura i
execució), a tots els usuaris (propietari, grup i altres). Aquest tipus de permís en
principi pot ser perillós, ja que qualsevol persona que conegués la ruta d’accés a
aquesta carpeta podria esborrar o modificar els arxius, però no ens hem de preocupar
pas, ja que aquesta carpeta la tenim doblement protegida: d’una banda, es troba a una
carpeta del servidor de lloguer sense accés públic, i d’altra banda, la instal·lació de
Moodle al servidor ha generat un arxiu .htacess que impedeix l’accés públic a aquesta
carpeta ni a cap de les seves subcarpetes.
Segon problema: links incorrectes introduïts manualment
Un cop es va solventar el problema dels permisos, el següent problema que es va
detectar navegant pel lloc va ser que molts dels links que s’havien creat manualment al
servidor de desenvolupament no funcionaven. Aquest lloc web conté molts linkatges
des de determinades categories i cursos a d’altres categories o cursos. Quan es va fer
el linkatge original al servidor web local, es va copiar la ruta absoluta dels diferents
cursos i categories, i aquesta ruta absoluta quedava obsoleta al nou lloc. Per a veure ho més clar, inclourem un exemple fictici. Quan es va dissenyar el lloc web al servidor
local, si havíem de linkar el curs moodle amb número d’identificador 3, es creava un
hipervincle que portava a http://localhost/moodle/course/view.php?id=3. Quan es va
implementar el lloc al servidor de lloguer, la ruta d’accés públic ja no era la mateixa,
sinó que la part de localhost quedava substituïda per la ruta d’accés públic al domini
del lloc, per tant, per a accedir a aquest curs s’havia de canviar la ruta. A la pàgina que
es va desenvolupar en el servidor local, tots els links estaven referenciats al servidor
local, per tant, cap d’ells funcionava.
El subdomini que se m’havia proporcionat per a fer la implementació era
http://proves.scgenealogia.net. Com es pot imaginar, aquesta no ha de ser l’adreça
pública definitiva (no seria molt elegant que l’adreça definitiva contingués la paraula
proves), per tant, s’havia de trobar una solució que permetés canviar la ruta d’accés
sense haver de canviar tots els links. És a dir, no era suficient canviar localhost per
proves.scgenealogia.net, ja que si es feia així, seguíem mantenint una dependència de
127

l’adreça pública del lloc. La solució va consistir en crear els linkatges a les adreces
relatives dels diferents cursos i categories, enlloc de fer-ho amb adreces absolutes.
D’aquesta manera, si s’havia de linkar el curs que s’ha posat d’exemple, l’adreça que
s’havia d’introduir com a destí de l’hipervíncle seria ../course/view.php?id=3.
Un cop detectat aquest error es van haver de repassar tots i cadascun dels links de la
nova pàgina per a garantir el correcte funcionament al nou servidor.
Tercer problema: links incorrectes introduïts per Moodle
Un cop es va solucionar el problema dels links introduïts correctament al linkatge
manual de cursos, es va comprovar que Moodle també introdueix els links de manera
que en fer un canvi de servidor no funcionen.
Quan s’introdueix a Moodle un arxiu que prèviament s’ha pujat al servidor a través de
la interfície Moodle, com poden ser per exemple arxius o imatges d’un curs, a l’hora de
linkar-los o, sobretot de mostrar imatges, quan se selecciona la imatge a mostrar a
través de la interfície Moodle, aquesta introdueix la ruta absoluta de l’arxiu com a ruta
a on ha d’anar a buscar la imatge per mostrar. Si es canvia la carpeta del servidor o es
canvia de servidor, és a dir, sempre que es canviï l’adreça d’accés al lloc, tots aquests
links deixaran de funcionar. Per exemple, si tenim un curs amb moltes imatges pujades
al curs, i es mostren a les seccions seguint les instruccions de Moodle, aquestes
imatges es deixarien de veure si canviéssim de servidor o la ruta de les seves carpetes.
Per a solucionar això, només hem de modificar la ruta que guarda Moodle com a ruta
d’origen, fent que enlloc de guardar la ruta absoluta guardi la ruta relativa, canviant
tota la ruta fins a la carpeta a on estan els arxius de Moodle per dos punts seguits (..).
És a dir, si l’adreça pública del nostre lloc Moodle és http://scghsvn.net/moodle/, quan
vulguem mostrar una imatge, Moodle introduirà com a ruta de la imatge aquesta que
s’ha indicat, seguida de més subcarpetes. Nosaltres haurem de deixar les subcarpetes,
però amb el ../ davant.
Aquest és un problema que probablement hauria de solucionar-se des de la comunitat
Moodle, ja que no és problema del nostre lloc ni del nostre servidor, sinó del propi
Moodle.
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7 Planificació
7.1 Planificació inicial
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7.2 Planificació final
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7.3 Estudi econòmic
De cara a avaluar els costos que hagués tingut aquest projecte per a l’empresa,
s’haurien de valorar els següents elements:
Cost de hardware
Cost de software
Cost de personal
A continuació passem a analitzar cadascun d’aquestes punts.
7.3.1

Cost de hardware
El cost de hardware es podria dividir en dos tipus: cost de hardware per al
desenvolupament del projecte, i cost de hardware per a la seva posada en marxa i
manteniment. En quant a cost de hardware per a la seva posada en marxa, no hi ha
cap cost que pugui repercutir al client, ja que només s’han utilitzat ordinadors
personals. Aquests elements, dels que ja es disposava, no son elements el cost dels
quals pugui repercutir en el client, encara que s’haguessin hagut de comprar
expressament per a desenvolupar aquest projecte, a no ser que es fessin servir per a
aquest desenvolupament i després passessin a ser propietat del client. El cost de
hardware per a la seva posada en marxa i manteniment, en aquest cas és el cost del
lloguer del servidor. Les raons sobre la preferència d’aquest tipus de servidor enlloc de
fer servir un servidor propi han quedat prou explicades a l’apartat 6.3.1, Elecció de
l’allotjament.
Si mirem les tarifes de lloguer de servidor de Serfe, podem trobar que el paquet que té
actualment llogat la Societat, el paquet ExtraLarge, té un cost de 115u$s/any.
A més, podem veure a la web que aquest paquet proporciona un espai en disc de
400Mb, i cada 50Mb extra suposa un cost de 2.70u$s. La Societat disposa actualment
de 1600Mb, per tant, a aquest cost del paquet ExtraLarge hem de sumar 1200Mb x
2.70u$s/50Mb = 64,80u$s/any.
Per últim, la transferència mensual amb aquest paquet és de 32Gb, i la Societat en té
64Gb disponibles, a un preu 2,20u$s cada Gb/mes, per tant, hem de sumar 32 Gb x
2,20u$s/Gb = 70,40 u$s.
En total, si fem números veiem que el manteniment de l’allotjament per a aquesta
pàgina surt per (115 + 64,80 + 70,40) u$s/any = 250,20 u$s/any.
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Totes

aquestes

xifres

s’han

tret

de

la

web

oficial

de

Serfe:

http://www.serfehosting.com/es/webhosting/webhosting-plan-extra-large-xl.html.
De tota manera, val a dir que aquest és un cost que la Societat ja tenia amb la seva
antiga pàgina, estem fent servir el mateix servidor, per tant, la implementació d’aquest
projecte no suposa cap increment en el cost de hardware però sí que suposa una
despesa anual que ja tenien.
7.3.2

Cost de Software
El cost en aquest cas es zero, ja no s’ha hagut de comprar cap software expressament
per a poder satisfer les seves necessitats. Tota la tecnologia que el projecte requereix
es de codi lliure, per tant sense cost, i el cost del software comercial que s’ha fet servir
per al desenvolupament del projecte no pot repercutir sobre el client, ja que no ha
estat necessari fer servir aquest software per a acomplir requeriments seus, sinó per
comoditat del desenvolupador.
El software comercial que s’ha fet servir per a aquest desenvolupament ha estat el
següent:
Windows Vista Home Premium
Windows XP Professional SP3
Microsoft Office 2.007
VMWare Workstation 7

7.3.3

Cost de personal
La valoració econòmica del projecte en quant a cost de personal, es farà tenint en
compte les hores de dedicació de cada perfil. Per tal de poder fer una valoració
econòmica, definirem els diferents perfils que hauran treballat en el desenvolupament
del projecte, i el seu cost hora, de cara a l’usuari final.
Cap de projecte: 70€/hora.
El cap de projecte serà l’encarregat de definir les tasques, assignar-les als diferents
treballadors, portar el control de la seva situació, i corregir desviacions en el temps. Ha
de gestionar els diferents recursos, entre ells el personal, i és l’interlocutor amb la
Societat. És el responsable primer del projecte, la responsabilitat del mateix recau en
ell.
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Analista/Dissenyador: 50€/hora
S’encarregarà d’analitzar els requeriments del sistema, tant funcionals com no
funcionals, s’encarregarà també de realitzar l’especificació del sistema, i de dissenyar
el sistema de la millor manera possible, amb els recurs disponibles, per tal que el
sistema compleixi els requeriments.
Programador: 30€/hora
S’encarregarà d’implementar el sistema a partir de les especificacions que li faciliti el
dissenyador. També serà l’encarregat de dur a terme les proves al sistema
implementat per tal d’assegurar el seu correcte funcionament.
A continuació es detalla l’estimació d’hores de cadascun dels perfils indicats durant les
diferents fases del projecte.
Estimació inicial d’hores:
Cap de
Fase

Analista/Dissenyador

Programador

Total

projecte

Anàlisi

15

150

50

215

Disseny

10

240

0

250

Implementació

0

0

250

250

Proves

1,5

0

100

101,5

Documentació

1,5

65

40

106,5

Total

28

455

440

923

Analista/Dissenyador

Programador

Total

Taula 1 - Estimació inicial d’hores

Relació final d’hores:
Cap de
Fase

projecte

Anàlisi

15

250

100

365

Disseny

10

340

0

350

Implementació

0

0

350

350

Proves

1,5

0

150

151,5

Documentació

1,5

65

40

106,5

Total

28

655

640

1323

Taula 2 - Hores finals
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Podem veure que hi ha una desviació important entre la planificació inicial i la relació
final d’hores. També podem veure que el programador ha invertit moltes hores en la
fase d’anàlisi, fase a la que a priori no hauria de participar, però el fet d’haver hagut
d’analitzar primer la web del projecte de Sara Salinas, ha fet que la fase d’anàlisi hagi
requerit moltes hores de programador per tal d’implementar aquesta pàgina. També
podem veure que precisament aquí hi ha hagut una desviació important, deguda als
problemes que ja s’han explicat per posar en marxa l’antiga web, i per mirar
d’instal·lar-la en una versió més moderna de Moodle (1.9 enlloc d’1.8 original).
Si apliquem l’estimació inicial, el cost per al client hagués sigut el següent:
Cap de

Analista/Dissenyador

Programador

Totals

70 €

50 €

30 €

---

28

455

440

923

Cost estimat

1.960 €

22.750 €

13.200 €

37.910 €

Hores finals

28

655

640

1.323

1.960 €

32.750 €

19.200 €

53.910 €

projecte
Preu

per

hora
Hores
estimades

Cost final

Taula 3 - Taula de costos estimats i finals

Com podem veure, hem passat d’una estimació inicial de gairebé 38.000 € a un cost
final de gairebé 54.000 €. La desviació del cost final respecte el pressupost inicial és
d’uns 16.000 €, que en percentatge representa un increment del 42% respecte el
pressupostat.
Bona part de la culpa dels 16.000 € de diferència la tenen, com s’ha comentat, els
problemes d’instal·lació i configuració del projecte de Sara Salinas per tal de mirar
d’aprofitar elements d’aquest projecte. L’increment de cost degut a aquests
problemes, s’haurien de descomptar del cost final, ja que aquest cost no pot repercutir
al client final.
De tota manera, inclús descomptant el cost que s’ha comentat, no es pot presentar al
client una factura final que augmenti el pressupost inicial en un 42%. S’hauria
d’analitzar en profunditat l’estimació inicial feta, i mirar on s’ha fallat per tal de no
repetir aquests errors en futurs projectes, ja que, ni es pot deixar de pagar les
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persones que han fet més hores de les previstes inicialment, ni tampoc es pot
presentar aquest augment del pressupost al client.

7.3.4

Cost Total
Un cop s’ha analitzat el cost dels diferents elements del projecte – software, hardware
i personal – podem passar a indicar quin hagués estat el cost final pel client.
Com s’ha presentat, el cost del software seria zero, i el de hardware seria d’uns 250€
anuals. El desenvolupament del projecte hagués costat uns 54.000€, però, donat que
es va donar un pressupost inicial d’uns 38.000€, el cost de desenvolupament hagués
pogut estar entre 40 i 45.000€.
Per tant, el cost total del projecte hagués estat de 40-45.000€, més 250€ anuals.
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8 Conclusions
8.1 Objectius assolits
S’ha assolit l’objectiu principal del projecte, que era el disseny i la implementació d’una
nova web per a la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia
i Nobiliària.
També s’ha generat la documentació necessària tant per a que l’administrador pugui
realitzar el manteniment del lloc de manera autònoma, gràcies al Manual de
l’Administrador, com per a que pugui delegar parts del manteniment del lloc en d’altres
membres interns de la Societat, gràcies al Manual del Professor.
A més d’haver assolit els objectius en quant a requisits funcionals, també s’han assolit
els objectius en quant a requisits no funcionals, com per exemple:
Requeriments d’interfície. S’ha aconseguit dissenyar un sistema prou intuïtiu, amb
una navegació fluida entre les diferents parts del lloc, i amb un esquema clar a on es
fàcil de trobar el que es busca.
Requeriments de documentació. S’ha generat un Manual d’Administració
suficientment complet com per a que l’administrador del lloc sigui capaç de realitzar
el manteniment de la pàgina de manera autònoma només amb aquest manual. S’ha
generat també un Manual del Professor de manera que l’administrador sigui també
capaç de gestionar perfectament qualsevol dels cursos de la pàgina, i també de
poder delegar determinades feines en d’altres membres interns de la Societat, que
haurien de ser capaços de poder gestionar qualsevol curs del lloc amb aquest
manual. També s’ofereix prou informació en el manual per a que es pugui començar
a implantar una modalitat d’ensenyament a distància, o d’ensenyament compartit
(blended learning), com a un primer pas cap a la realització de cursos no presencials.
Requeriments de seguretat. S’ha solucionat el problema de tenir determinada
informació sensible dels socis de manera totalment pública a Internet. S’han creat
diverses zones al lloc amb diferents nivells d’accessos i de participació.
Requeriments de mantenibilitat. S’ha dissenyat el lloc tenint sempre present que
havia de ser un sistema totalment actualitzable, sobretot tenint en compte que el
responsable del manteniment del sistema no seria una persona experta en
informàtica, i que estava a punt de sortir una actualització major de Moodle.
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Requeriments econòmics. S’ha dissenyat el lloc de manera que la única despesa que
implica el seu manteniment a la Societat és la que suposa la plataforma física, en
aquest cas el lloguer de l’allotjament web. Tota la tecnologia utilitzada en aquesta
pàgina es de codi obert.

8.2 Possibles millores i ampliacions
Tot i que la web ja es pot començar a fer servir de manera immediata, hi ha una sèrie
d’aspectes que podrien ser millorats o ampliats en el futur:
Taula de Costats. En passar de l’antiga web a l’actual, hem perdut la funcionalitat
que tenien els socis de poder entrar la seva taula de costats. Es podria pensar un
nou projecte amb una altre pàgina, per a complementar aquest, de tal manera que
els socis poguessin guardar els seus fitxers GEDCOM.
Recerques dels socis. A l’antiga web teníem un apartat, amb errors de seguretat, a
on es publicaven les recerques dels socis. Ja hi ha un altre PFC en marxa per tal de
dissenyar la web de recerques dels socis.
Integració d’aquestes 3 webs. Una altre millora interessant seria la integració
d’aquestes 3 webs d’alguna manera, de manera que es pogués navegar entre les 3
pàgines de manera fluida i amb una única autenticació.
Gestió de les reunions de Junta. Actualment la gestió de les reunions de Junta es fa
de manera totalment manual. Durant el desenvolupament del projecte es va
contemplar la possibilitat de crear un automatisme per a aquestes reunions, de
manera que omplint l’ordre del dia, s’enviï automàticament un avís als assistents
convocats a la Junta, es generi automàticament un acta provisional amb un
determinat esquema que inclogui l’ordre del dia per a anar omplint durant el
transcurs de la reunió, que un cop acabada la reunió passi per un estat ‘pendent de
validació’ en el transcurs del qual els membres de la Junta poden fer aportacions o
modificacions, i finalment es pugui aprovar, generant automàticament un PDF amb
l’acta de la reunió. Aquest PDF podria passar automàticament a formar part del curs
amb l’històric d’actes.
Enviament automàtic de butlletins i impressió d’etiquetes d’adreça. Els socis de la
Societat reben periòdicament els butlletins i altres informacions que publica la
Societat per correu ordinari. Durant el desenvolupament d’aquest projecte es va
introduir un camp al perfil d’usuari que indica si vol rebre la correspondència per
correu ordinari o per correu electrònic. La idea que no va donar temps a
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desenvolupar és que hi hagi un automatisme tal que quan la Societat faci una nova
publicació, enviï automàticament un e-mail als usuaris que tinguin marcat que
prefereixen correspondència electrònica, i generi un arxiu en determinat format,
per exemple Excel, amb els noms i les adreces dels usuari que prefereixin
correspondència ordinària, formatat en forma d’etiquetes preparades per a la seva
impressió.
Pas a Moodle 2.0. Una millora que seria molt interessant és passar la web a Moodle
2.0, especialment si tenim plans de desenvolupar nous mòduls o la integració amb
d’altres pàgines com s’ha comentat als anteriors punts.

8.3 Conclusió personal
Una de les coses que més m’ha cridat l’atenció durant el desenvolupament del projecte
ha estat la naturalesa iterativa del procés de desenvolupament de software. Durant el
transcurs de la carrera són moltes les vegades que s’insisteix en aquest aspecte, però no
ha estat fins el moment de desenvolupar aquest projecte complet quan he pogut viure
fins a quin punt això és així. Aquest es converteix en un procés de depuració constant
del disseny, d’anar aplicant millores constantment.
Fruit d’aquest procés iteratiu, també he aprés que el procés d’anar millorant un
producte pot allargar-se indefinidament, i que s’ha de saber trobar el punt a on parar
per tal de no allargar indefinidament el projecte. Quan un client real demana el
desenvolupament de determinat producte, s’ha de buscar l’equilibri entre el temps
d’entrega i la qualitat del producte: el client no pot estar tota la vida esperant un
producte perfecte, s’han de marcar unes fites temporals, normalment marcades pel
client, i s’ha de tenir un producte que compleixi els objectius de la millor manera
possible. Això torna a implicar una certa iteració en el procés, i com s’ha comentat,
torna a implicar un procés de refinament: s’ha de fer una primera versió que compleixi
els requeriments, i a partir d’aquí anar aplicant millores. No es pot començar a dissenyar
i a intentar aplicar totes les millores que se’ns vagin ocorrent durant el procés, doncs de
nou, podríem allargar aquest procés indefinidament. Aquestes millores s’han d’anar
apuntant a algun lloc de manera que, un cop hi hagi una versió funcional, es pugui
valorar en quines millores val la pena invertir temps, però des de la tranquil·litat d’haver
acomplert els objectius del client.
També valoro molt positivament el fet d’haver implementat la pàgina en un servidor
real de lloguer. Durant la carrera es fan diverses pràctiques de funcionament d’un
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servidor, i s’aprenen els seus principis, però s’acostumen a fer sempre en servidors
locals als que tenim total accés. M’ha resultat interessant aprendre com s’implementa
una pàgina web per a que pugui estar disponible a Internet. Segurament m’hagués
resultat encara més interessant, i també difícil, haver de fer això en un servidor propi,
però valoro molt positivament el fet d’haver implementat una pàgina de veritat en
hòsting de veritat.
Una altre conclusió molt important que en trec, és que no es pot subestimar mai el
temps que portarà fer coses que no s’han fet mai. És a dir, fins que una feina no s’ha fet
com a mínim una vegada, no es pot fer una estimació real del temps que això portarà,
no sabem el temps que en portarà el procés d’aprenentatge, no sabem els possibles
contratemps que podem patir, en definitiva, tenim molt poca experiència per a fer
estimacions de temps. Això em dóna també que pensar respecte la importància que es
dóna a l’experiència dels treballadors en el món laboral, especialment en un món
laboral molt especialitzat. Quanta més experiència tingui una persona més acurades
podran ser les seves valoracions, tant temporals com econòmiques. Una persona que no
ha fet mai una determinada feina o projecte, està sempre jugant amb estimacions sense
una base prou robusta, i els càlculs que es puguin fer a priori d’aquesta manera poden
diferir moltíssim del que acabi sent la realitat.
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10 Manuals
A continuació s’inclouen el manual de l’administrador del lloc, i el manual del professor.
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10.1 Manual de l’Administrador

SCGHSVN
Manual de l’Administrador
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En aquest manual explicarem els principals elements que ha de conèixer l’administrador del
lloc web de la SCGHSVN.
Aquest manual no pretén ser un manual que ensenyi totes les característiques d’administració
de Moodle, ja n’hi ha manuals així, sinó que pretén ser un manual adaptat al nostre lloc, fent
especial èmfasi en els elements més importants de l’administració del nostre lloc, i no
explicant aquells elements d’administració avançada que no serà necessari conèixer per a la
correcta administració del nostre lloc.
D’aquells elements que no es considera necessari entrar en detall, simplement indicarem els
paràmetres per defecte que té el nostre lloc, per tal que puguem tornar sempre a la
configuració original del lloc seguint aquest manual, i facilitarem indicacions per trobar més
informació per si el lector està interessat.
Si es vol fer un aprenentatge complet sobre l’administració d’un lloc Moodle, recomanem al
lector accedir a la pròpia pàgina de Moodle, a on trobarà aquesta informació en diversos
idiomes. La informació continguda a les següents pàgines s’elabora gràcies col·laboracions de
persones desinteressades, i això comporta que de vegades no hi és disponible la mateixa
informació a tots els idiomes. Tenint això en compte, recomanem si és possible adreçar-se a
les pàgines en anglès, que acostumen a ser les més completes, tot i que també disposem
d’aquesta informació en català i castellà.
Anglès: http://docs.moodle.org/en/Administrator_documentation
Català: http://docs.moodle.org/ca/Documentaci%C3%B3_d%27administraci%C3%B3
Espanyol: http://docs.moodle.org/es/Documentaci%C3%B3n_para_Administradores
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1 Estructura del lloc
En aquest apartat explicarem com està estructurat el lloc, és a dir, la seva organització en
categories i cursos.

1.1 Categories principals
El lloc es compon de 9 categories principals:


Disciplines: aquesta categoria conté tota la informació referent a les disciplines
que tracta la SCGHSVN.



Cursos: aquesta categoria conté tots els cursos que organitza la Societat.



Activitats: en aquesta categoria aniran les diferents activitats organitzades per la
Societat.



Projectes: en aquesta categoria tindrem els projectes finalitzats de la Societat.



Fòrums: aquí tindrem els fòrums de discussió del lloc.



Publicacions: aquí tindrem totes les publicacions disponibles de la Societat.



Bibliografia: bases de dades bibliogràfiques de la Societat.



Junta Directiva: aquesta categoria estarà reservada als membres de la Junta
Directiva.



Secretaria: categoria reservada a la Secretaria de la Societat.

Un cop introduïdes les categories principals, passarem a definir l’estructura de
cadascuna d’elles.
1.1.1

Categoria Disciplines
Aquesta categoria contempla les 5 disciplines que estudia la Societat: Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Cadascuna d’aquestes Disciplines
tindrà la seva pròpia subcategoria, i des de la descripció de la categoria principal
Disciplines tindrem accés a les mateixes.

1.1.1.1 Estructura de les Disciplines (subcategories)
Cadascuna de les subcategories corresponent a cada disciplina tindrà la mateixa
estructura, que explicarem a continuació.
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Primer explicarem l’estructura de la seva descripció, que introduirem mostrant-la:

Imatge 32 - Subcategoria Genealogia

Com podem veure, la descripció de la categoria podríem dir que consta de 3 parts: el
títol, un bloc a l’esquerra amb links, i la descripció de la Disciplina a la part central dreta.
A continuació, explicarem cadascun dels links de la part esquerra.
1.1.1.1.1 Espai obert de discussió
Aquest link porta a un curs del lloc creat expressament per a l’ intercanvi d’idees
relacionades amb la disciplina entre els usuaris del lloc. Així com les categories son de
lliure accés, per a accedir a aquest curs hem d’estar matriculats al mateix.
1.1.1.1.2 Seminaris/Tallers
Aquest link ens porta a un metacurs des del que podrem accedir a tots els seminaris i
tallers relacionats amb la disciplina des de la que haguem accedit. És a dir, si accedim
al metacurs Seminaris/Tallers des de la disciplina Genealogia, des d’aquest metacurs
podrem accedir als seminaris i tallers relacionats amb Genealogia.
Un metacurs no admet inscripcions d’usuaris, sinó que agafa les inscripcions
automàticament dels seus cursos fills. Per tant, per a accedir a aquest metacurs
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haurem d’estar inscrits a algun dels seus cursos fills, que seran els Seminaris i Tallers
accessibles des de les diferents seccions del metacurs.
Cada secció del curs, contindrà el link a un curs que conté un taller o seminari
relacionat amb la disciplina que estem tractant, a més d’una petita descripció del taller
o seminari. Més endavant s’explicarà com s’ha d’actualitzar aquest metacurs quan es
doni d’alta un nou curs de seminari o taller.
1.1.1.1.3 Cursos
Aquest link ens portarà directament a la categoria principal Cursos. Es va decidir que hi
hagués una entrada única als cursos organitzats per la Societat, i aquesta entrada és a
través de la categoria principal Cursos.
1.1.1.1.4 Bibliografia
Des d’aquest link accedim al curs que conté tota la informació sobre la bibliografia
disponible de la categoria. Disposem de 3 tipus d’elements a aquests cursos, cadascun
d’ells a una secció del curs:


Bases de Dades



Wiki



Fòrums

A la primera secció de curs disposem de 2 bases de dades bibliogràfiques: una per a
publicacions, i una altre per a webs.
A la següent secció del curs s’ha introduït un wiki, per tal que els diferents usuaris del
web puguin deixar els seus apunts sobre bibliografia relacionada amb la disciplina.
Per últim, s’ha habilitat una tercera secció dedicada als fòrums. Inicialment es posen a
disposició dels socis 3 fòrums:


Consultes sobre llibres concrets. Aquest fòrum es farà servir quan es tingui
alguna consulta o algun dubte sobre llibres concrets relacionats amb la
disciplina del curs.



Consultes sobre temes concrets. Quan algun usuari vulgui informació
bibliogràfica sobre algun tema concret, obrirà un nou tema de debat en
aquest fòrum.
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Consultes i recomanacions sobre webs. Aquí és a on els usuaris faran
consultes o recomanacions sobre webs concretes relacionades amb la
disciplina.

A la següent pantalla es poden les dues primeres seccions i bona part de la tercera:

Imatge 33 - Categories principals - Disciplines - Curs Bibliografia sobre Disciplines

1.1.1.1.5 Projectes
Des d’aquest link accedirem a un metacurs des del qual podrem accedir a tots els
projectes que s’estan desenvolupant en aquest moment sobre la disciplina que ens ha
portat aquí. És a dir, si accedim al metacurs Projectes des de la disciplina Genealogia,
des d’aquest metacurs tindrem accés als projectes en desenvolupament de
Genealogia.
La seva estructura és la mateixa que la del metacurs de Seminaris i Tallers, a on a cada
secció del metacurs tindrem el link al curs sobre un projecte, i una petita descripció.
De nou, en tractar-se d’un metacurs només es podrà accedir si s’està inscrit en algun
dels cursos fills del metacurs.
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1.1.2

Categoria Cursos
Des d’aquesta categoria accedirem als 3 tipus de curs que ofereix la Societat: cursos
ordinaris, cursos monogràfics i cursos externs.
Cadascun d’aquests 3 tipus de curs serà una subcategoria de la categoria principal
Cursos, i a la descripció de la categoria tenim els links a aquestes subcategories,
juntament amb una petita descripció de cadascuna d’elles.

1.1.2.1 Cursos ordinaris, monogràfics i externs
Com s’ha explicat anteriorment, la categoria principal Cursos conté 3 subcategories,
cadascuna d’elles per al tipus de curs corresponent. Aquestes 3 subcategories
s’explicaran juntes en aquest apartat, ja que la seva configuració és idèntica.
L’estructura de cadascuna d’aquestes subcategories és la següent: primer de tot, una
molt breu descripció del que trobem a la subcategoria, i a continuació una sèrie de
links als metacursos de cada temàtica, separats per any del curs. Això implica que la
descripció d’aquesta categoria té un manteniment: cada any que passa, hem de crear
el corresponent títol per als cursos del proper any, hem de crear els metacursos
corresponents a cada temàtica, i hem de linkar-los des de la descripció de la categoria.
Tot això s’explicarà en detall a l’apartat 6.1, Canvis a la categoria Cursos.
Cada metacurs corresponent a cada temàtica contindrà una descripció genèrica
indicant el contingut del metacurs, i a cada secció del metacurs tindrem un enllaç a un
curs d’aquesta temàtica, seguit d’una petita descripció, que pot incloure els professors,
horaris i durada del curs. Recordem que per a poder accedir a aquest metacurs hem
d’estar matriculat a algun dels seus cursos fills.

1.1.3

Categoria Activitats
Des d’aquesta categoria podrem accedir als diferents tipus d’activitat que s’organitza
des de la Societat. Aquesta categoria conté 4 subcategories: Sortides, Conferències,
Trobades, i Altres Activitats. A la descripció de la categoria hi ha una petita descripció
del contingut de cadascuna d’aquestes subcategories i links d’accés a cadascuna
d’elles.
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1.1.3.1 Sortides, Conferències, Trobades i Altres activitats
En aquest apartat explicarem l’estructura de les subcategories de la categoria
Activitats. S’explicarà agafant com a exemple la categoria Sortides, però totes elles
tenen la mateixa estructura. L’aspecte que presenta a l’usuari cadascuna de les
subcategories és el següent:

Imatge 34 - Subcategoria Sortides

Com podem veure, tornem a tenir un títol encapçalant la pàgina, una columna a
l’esquerra amb links als metacursos de cada any, i un bloc central-dret amb una petita
descripció del que trobarem en aquests links.
De nou, des d’aquests links accedirem als metacursos que contenen com a cursos fills
els que es realitzen per a cada tipus d’activitat. Aquests metacursos contindran una
primera secció amb el títol del metacurs i una petita descripció, i a continuació, cada
bloc del curs contindrà un link a un curs d’una activitat (el títol de la secció serà aquest
link), i una petita descripció de l’activitat. És a dir, cada cop que s’organitza una nova
activitat (sortida, trobada, conferència o d’altre tipus) es crea un nou curs a on tindrem
les dades de la mateixa (horaris, lloc, preu, fotografies un cop finalitzada...). Aquests
cursos que es creen per a cada activitat seran cursos fills del metacurs que acabem
d’explicar, i s’haurà de fer el linkatge a una secció del metacurs. L’accés al metacurs
està restringit als usuaris matriculats a algun dels metacursos.
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Imatge 35 - Metacurs Sortides SCGHSVN 2.010

155

1.1.4

Categoria Projectes
Des d’aquesta categoria accedirem als projectes finalitzats de la SCGHSVN,
categoritzats per disciplina. La descripció d’aquesta categoria torna a estar
encapçalada pel seu títol, seguida d’una breu descripció del que trobarem a les
corresponents subcategories, i a continuació els links per a acce dir a aquestes
subcategories.

Imatge 36 - Categoria Projectes
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1.1.4.1 Projectes de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària
Totes aquestes subcategories segueixen el mateix patró: una petita descripció del que
trobarem a la subcategoria, i tots els cursos disponibles a continuació. Cada curs
contindrà informació sobre un projecte.
Aquestes subcategories no tenen cap tipus de manteniment, només endreçar els
cursos de la manera que preferim.

Imatge 37 - Subcategoria Projectes Heràldica
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1.1.5

Categoria Fòrums
Des d’aquesta categoria es podrà accedir als diferents fòrums que s’ofereixen des de la
Societat. Aquesta categoria no conté cap subcategoria, sinó 3 cursos, cadascun d’ells
corresponent a un tipus de fòrum: Fòrum General, Fòrums específics, i Fòrum de
Peticions d’Ajuda.
De nou, la categoria segueix l’esquema de títol, descripció (amb un link a les normes
d’ús dels fòrums), i els links a cadascun dels fòrums, amb una petita descripció sota del
que trobarem a cada fòrum.

Imatge 38 - Categoria Fòrums

1.1.6

Categoria Publicacions
Des d’aquesta categoria podem accedir als diferents tipus de publicacions que
s’ofereixen des de la Societat. L’estructura de la categoria torna a ser l’habitual: títol,
una petita descripció, i links als dos tipus de publicacions que s’ofereixen, juntament
amb la seva descripció:
El link de les publicacions externes ens portarà al curs a on tindrem aquesta
informació, mentre que el link de publicacions internes ens portarà a un metacurs que
contindrà l’estructura habitual dels metacursos al nostre lloc: títol i descripció a la
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secció principal del curs, i després a cada secció del curs el link als cursos fills, amb la
seva descripció. En aquest cas, només tindrem dos cursos fills: Butlletins, i Paratges,
que són els dos tipus de publicacions internes que conté actualment la Societat.

Imatge 39 - Categoria Publicacions
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1.1.7

Categoria Bibliografia
Des d’aquesta categoria s’accedirà a la base de dades bibliogràfica de la Societat. El seu
aspecte és molt senzill, introduint al lector el que trobarà al seu interior, i amb una
imatge que fa de link al curs que conté les dades. Tot i que aquesta categoria només
conté un curs, i a priori sembla no tenir massa sentit tenir una categoria per a un únic
curs, s’ha fet així per tal de mantenir la homogeneïtat del lloc i poder tenir l’accés a la
Bibliografia a la pàgina principal al mateix nivell que la resta de categories. Aquest és el
seu aspecte:

Imatge 40 - Categories principals – Bibliografia

Clickant sobre el llibre accedim al curs que agrupa tota la informació bibliogràfica,
anomenat Bibliografia. Com hem vist a l’apartat 1.1.1, Categoria Disciplines, cadascuna
de les disciplines conté un curs amb informació bibliogràfica relativa la disciplina en
qüestió (apartat 1.1.1.1.4, Bibliografia); el curs que tractem en aquesta categoria,
Bibliografia, pretén ser una entrada única a tota la informació bibliogràfica, per tant,
tenim accés a tota la bibliografia temàtica de cadascuna de les disciplines, i a més
tindrem informació bibliogràfica més genèrica. La seva estructura serà molt similar a la
dels cursos de bibliografia temàtica, les úniques diferències son que tindrem una
secció dedicada a cada tipus de base de dades –publicacions i webs – enlloc de tenirles a la mateixa secció, i que des d’aquest curs tindrem accés als tots els recursos dels
cursos de bibliografia dedicada, a més de disposar dels mateixos elements però
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destinats a bibliografia més genèrica. L’accés als recursos de bibliografia dedicada es
faran a traves d’hipervincles, mentre que els recursos bibliogràfics més genèrics
estaran al propi curs.
Tot això, que explicat sembla molt complicat, ho veurem més clar amb la següent
imatge:

Imatge 41 - Categories principals - Categoria Bibliografia

A la imatge podem veure com tenim els diferents tipus de base de dades dividits en
dues seccions, i també com des de cada secció tenim accés als recursos temàtics a
través dels links, i a continuació el recurs genèric, al final de la secció.
Com s’ha comentat, segueix la mateixa estructura que els cursos dedicats a bibliografia
monogràfica, per tant, tot i que no es veu en aquesta imatge, com a quarta i darrera
secció tenim també accés als 3 tipus de fòrums que conté cada curs de bibliografia
temàtica, a través d’hipervincles, i a més tornem a tenir els mateixos 3 fòrums però
dedicats a la bibliografia general.
1.1.8

Categoria Junta Directiva
Aquesta serà una categoria per a les tasques de la Junta Directiva de la Societat.
Aquesta categoria contindrà 2 tipus d’elements: cursos per als membres de la Junta, i
cursos relacionats amb les reunions de la mateixa.
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Els cursos per als membres de la Junta, seran cursos personals que cada membre
podrà fer servir de la manera que més li convingui. Aquests cursos estaran ocults, de
manera que cada curs de cada membre només es visible pel mateix membre (i
l’administrador del lloc).
Relacionats amb les reunions de la Junta, hi ha diversos cursos. D’una banda, tenim un
curs directament a la categoria oculta Junta Directiva, Històric d’actes, que conté els
PDF de totes les actes de les reunions finalitzades, organitzades per any, fent servir una
secció del curs per a cada any. D’altra banda, tenim una altra categoria oculta,
[oculta]Reunions de Junta, que servirà per a convocar i organitzar les reunions.
Aquesta categoria conté un curs per a cada any, Reunions [any], y cadascun d’aquests
cursos segueix la mateixa estructura: títol i petita descripció a la secció principal, i
després cada secció del curs es farà servir per a organitzar una reunió.
A continuació es mostra com quedaria el curs Històric d’Actes, i un dels cursos de la
categoria [oculta]Reunions de Junta, concretament el curs Reunions 2.010:

Imatge 42 - Curs Històric d'Actes

162

Imatge 43 - Curs Reunions 2.010
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1.1.9

Categoria Secretaria
Aquesta categoria s’ha afegit a la pàgina a petició de la Societat, però el seu contingut
encara està pendent de definir.

1.1.10 Categoria [oculta]Auxiliar
Aquesta és una categoria que té finalitats administratives, per tant oculta i només
accessible per a l’administrador. Tindrem dues subcategories dintre d’aquesta
categoria:
o

Cursos Descartats: aquesta categoria la farem servir per a amagar cursos
que ja no necessitem, però que no volem eliminar definitivament per si de
cas ens tornen a fer falta en el futur.

o

Cursos auxiliars: aquesta categoria la farem servir per si necessitem tenir
algun curs a on guardar recursos que es facin servir al lloc, però no volem
que el curs sigui visible.

La categoria principal [oculta]Auxiliar ha d’estar obligatòriament oculta per tal que
l’usuari no la vegi, les seves subcategories poden o no estar ocultes (inicialment estan
ocultes).

1.2 Noms de categories i cursos
Moltes de les categories i cursos del lloc segueixen un esquema determinat al seus
noms. En aquest apartat explicarem quin és aquest esquema, per tal de tenir-ho en
compte a l’hora de crear nous cursos i categories.
1.2.1

Mostrar els noms en diferents idiomes
Hi ha una particularitat que afecta tant a cursos com a categories, i és la traducció dels
noms als diferents idiomes en que vulguem que es mostri el lloc. De forma genèrica,
podem dir que els noms de cursos i categories que hem de traduir són els que siguin
accessibles per al públic en general i per als usuaris enregistrats, és a dir, no serà
necessari traduir els noms de cursos i categories ocultes o auxiliars, que només són
visibles per administradors, professors i personal intern de la Societat. En el cas dels
cursos, només es traduiran els noms llargs, els noms curts no es traduiran degut a la
manca d’espai per a fer-ho.
L’estructura del nom dels cursos o categories que s’han de traduir segueix el següent
esquema, per a la traducció en català i castellà:
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<lang lang=”ca”>Nom del curs/categoria en català</lang><lang lang=”es”>Nombre del
curso/categoría en castellano</lang>
Si volem que els títols estiguin disponibles en altres idiomes del lloc, hem de seguir el
mateix esquema amb els codis d’idioma corresponents (el codi d’idioma és el “ca” i
“es” que hem escrit per a català i espanyol respectivament). Al nostre lloc tenim
instal·lats inicialment, a més del català i l’espanyol, els idiomes anglès, italià i francès, i
els seus codis d’idioma son, respectivament, en, it i fr. Si instal·lem idiomes addicionals
i volem saber els seus codis, una forma ràpida de fer-ho és a través del desplegable de
selecció d’idioma que tenim a la pàgina principal, a la part superior esquerra:

Imatge 44 - Codis d'idioma

Com podem observar a la imatge, al costat de cada idioma tenim el seu codi.
1.2.2

Categories
Deixant de banda el tema de l’ idioma, l’única convenció que hem fet servir per als
noms de les categories és la de que els noms de les categories ocultes comencin per
[oculta]. Això s’ha fet així per tal de facilitar la feina a l’administrador i que tingui clar
en tot moment quines categories han de ser ocultes, ja que podria passar que per
error la categoria es fes visible. Gràcies a aquesta convenció, si veiem que hi ha una
categoria visible el nom de la qual comença per [oculta], ràpidament podem procedir a
ocultar-la sense haver de cercar enlloc si havia de ser oculta o no: el seu nom ens ho
indica.

1.2.3

Cursos
Així com per a les categories només tenim el cas especial de les categories ocultes, per
als cursos si que tenim un esquema a seguir segons el tipus de curs. A continuació
s’explicarà l’esquema a seguir segons el tipus de curs, i la seva justificació.
En aquest apartat, quan hi hagi una paraula entre claudàtors indicarà que s’haurà
d’escriure el contingut dels claudàtors adaptat al lloc, sense els claudàtors. Per
exemple, Espai Obert de [Disciplina] es convertiria en Espai Obert de Genealogia per al
curs a la categoria Genealogia.
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També és important comentar que aquí només s’explicarà el nom que ha de tenir el
curs en català, sense els codis d’idioma. Per a traslladar-ho al lloc caldrà incorporar els
codis d’idioma i fer les corresponents traduccions (recordem: només al nom complet).
1.2.3.1 Cursos de la categoria Disciplines
Dintre de la categoria Disciplines tenim una subcategoria per a cadascuna de les
disciplines. Cadascuna d’aquestes categories, com ja hem vist, segueix el mateix
esquema i té els mateixos cursos, els noms dels quals segueixen tots el mateix
esquema que s’explicarà a continuació. Aquest apartat s’explica a mode informatiu, ja
que només hauríem de crear més cursos amb aquests noms en cas d’afegir alguna
disciplina al lloc, cosa que no està prevista.
1.2.3.1.1 Espai Obert de Discussió
Nom complet: Espai Obert de Discussió de [Disciplina]
Exemple: Espai Obert de Discussió de Genealogia
Nom curt: Espai Obert [Disciplina]
Exemple: Espai Obert Genealogia
1.2.3.1.2 Seminaris i Tallers
Nom complet: Seminaris i Tallers de [Disciplina]
Exemple: Seminaris i Tallers de Genealogia
Nom curt: Seminaris Tallers [Disciplina]
Exemple: Seminaris Tallers Genealogia
1.2.3.1.3 Bibliografia
Nom complet: Bibliografia sobre [Disciplina]
Exemple: Bibliografia sobre Genealogia
Nom curt: Bibliografia [Disciplina]
Exemple: Bibliografia Genealogia
1.2.3.1.4 Projectes
Nom complet: Projectes de [Disciplina]
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Exemple: Projectes de Genealogia
Nom curt: Projectes [Disciplina]
Exemple: Projectes Genealogia
1.2.3.2 Cursos de la categoria Cursos
Com s’ha explicat anteriorment, la categoria Cursos conté 3 subcategories per als
diferents tipus de curs que imparteix la Societat. Cadascuna d’aquestes subcategories
conté links a metacursos que tenen com a cursos fills els cursos que imparteix la
Societat relacionats amb aquest tipus de curs, temàtica i any.
En aquest apartat explicarem els noms complet i curt que han de tenir aquests
metacursos, ja que tots ells segueixen el mateix esquema.
Nom complet: Cursos [Tipus] de [Disciplina] [any inicial/any final]
Exemple: Cursos Ordinaris de Genealogia 2.009/2.010
Nom curt: Cursos [Tipus] [Disciplina] [any final]
Exemple: Cursos Ordinaris Genealogia 2.010
1.2.3.3 Cursos de la categoria Activitats
La categoria Activitats segueix un esquema similar a la categoria Cursos: en aquest cas,
enlloc de 3 subcategories en tenim 4 (Sortides, Conferències, Trobades, i Altres
activitats), i cadascuna d’aquestes subcategories conté metacursos que agrupen les
activitats d’un determinat any.
A continuació s’explicarà l’estructura que han de seguir els noms d’aquests
metacursos:
Nom complet: [Tipus activitat] SCGHSVN [any]
Exemple: Sortides SCGHSVN 2.010
Nom curt: [Tipus activitat] [any]
Exemple: Sortides 2.010
A més, cadascun d’aquests metacursos conté com a cursos fills els que corresponen a
les activitats que defineixen el metacurs. Per exemple, el metacurs Sortides 2.010
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contindrà com a cursos fills totes les sortides organitzades per la Societat durant l’any
2.010.
Aquests cursos fills també segueixen un esquema determinat per als seus noms.
Aquest esquema està pensat per tal de facilitar la tasca d’afegir-los com a cursos fills al
metacurs corresponent. A continuació es mostra l’esquema, i després s’explicarà com
pot facilitar aquesta tasca:
Nom complet: [Dia] de [Mes] – *Nom de l’activitat+
Exemple: 11 de Setembre – Diada de Catalunya a la SCGHSVN
Nom curt: *Tipus d’activitat+ *any+ – [Mes, Dia]
Exemple: Sortides 2.010 – Setembre, 11
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La raó de ser d’aquest esquema és la forma com s’afegeixen cursos fills a un metacurs.
Quan s’han d’afegir cursos fills a un metacurs, el sistema mostra dues columnes, la de
cursos fills a l’esquerra, i la de cursos disponibles per a fer-los fills a la dreta. Com es
pot veure a la imatge, el sistema mostra els cursos disponibles ordenats
alfabèticament per Nom curt: Nom complet:

Imatge 45 - Afegir cursos fills a un metacurs

Gràcies a l’estructura de noms que hem escollit, quan haguem d’afegir cursos fills als
corresponents metacursos, només haurem d’introduir el tipus d’activitat al camp de
cerca dels cursos, sota la columna de la dreta, i escollir els que pertoqui.
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Per exemple, si hem d’introduir els cursos fills de Trobades 2.010, introduïm les
paraules trobades 2.010 al camp de cerca i clickem el botó de Cerca:

Imatge 46 - Afegir cursos a metacurs: cerca de cursos

Podem veure com tenim a la columna de la dreta tots els cursos que contenen al seu
nom, complet o curt, les paraules trobades i 2.010. De tota manera, també podem
veure que Moodle té un parell de bugs en aquest aspecte:
o

Mostra tots els cursos del lloc que compleixen la cerca, encara que ja
siguin cursos fills del metacurs, i inclús mostra el mateix metacurs.

o

No interpreta els codis d’idioma dels noms curts, per això podem veure al
final de la columna de la dreta el curs TrobadesEncuentros…, que
correspon al mateix metacurs en què ens trobem (el seu nom curt és <lang
lang=”ca”>Trobades</lang><lang lang=”es”>Encuentros</lang> 2.010, per
tant,

deixa

de

banda

les

etiquetes

d’idioma

i

mostra

TrobadesEncuentros…).
1.2.3.4 Cursos de la categoria Projectes
Els cursos d’aquesta categoria no segueixen cap esquema especial. La categoria es
descompon en 5 subcategories, una per a cada disciplina, i els cursos que aniran dintre
d’aquestes subcategories no segueixen cap esquema particular per al seu nom.
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1.2.3.5 Cursos de la categoria Fòrums
Aquesta categoria només conté 3 cursos, cadascun d’ells corresponent a un
determinat fòrum, i és una categoria on no hi ha previst afegir cap nou curs, tot i que
no es descarta la possibilitat de fer-ho si l’ús del lloc ho requereix. Per tot això, aquesta
categoria tampoc té definida cap estructura especial per als noms dels cursos.
1.2.3.6 Cursos de la categoria Publicacions
De moment no hi ha cap estructura de noms definida per als cursos d’aquesta
categoria.
1.2.3.7 Cursos de la categoria Junta Directiva
En aquesta categoria tenim 3 tipus de cursos:


Cursos dels membres de la Junta: aquests cursos porten el nom del càrrec del
membre o de la seva vocalia. No hi ha previst que se’n afegeixin mes, però si es fa,
es pot posar el nom del nou càrrec o de la nova vocalia.



Històric d’Actes: és un curs únic, per tant tampoc hi ha cap esquema per al seu
nom.



Cursos de la categoria [oculta]Reunions de Junta: aquests cursos simplement es
diuen Reunions [any], tant pel nom complet per al nom curt. Per exemple,
Reunions 2.009, Reunions 2.010, Reunions 2.011…

1.2.3.8 Cursos de la categoria Secretaria
Aquesta categoria té un únic curs, anomenat Curs Secretaria, per tant no hi ha cap
esquema a seguir per al seu nom.
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2 Gestió d’usuaris
En aquest apartat explicarem tot el que es necessita saber per a poder gestionar els usuaris del
lloc correctament.

2.1 Alta d’usuaris
En aquest apartat s’explicarà com donar d’alta nous usuaris al web de la SCGHSVN. Hi ha
dues formes de donar d’alta nous usuaris:


Donar d’alta un usuari individualment.



Donar d’alta una llista d’usuaris amb un fitxer especial.

Quan tinguem un o pocs usuaris a donar d’alta, farem servir la primera opció, mentre
que quan tinguem una llista important d’usuaris a donar d’alta farem servir la segona
(per exemple, quan el lloc encara estigui buit i haguem d’importar els usuaris que
tinguéssim a l’anterior web).
A continuació s’explicaran tots dos mètodes, començant pel més senzill, donar d’alta un
usuari.
2.1.1

Donar d’alta un usuari
Per a donar d’alta un usuari hem de clickar sobre el link Afegeix un nou usuari, que es
troba a la carpeta Comptes dintre de la carpeta Usuaris del bloc d’Administració.

Imatge 47 - Afegeix un nou usuari

Ens apareixerà llavors la pantalla d’introducció de dades d’usuari. Aquesta pantalla
conté molts possibles camps a introduir, però a nosaltres no ens interessaran tots. Per
a facilitar la creació de nous usuaris, en aquest manual s’explicaran els camps bàsics a
introduir; si l’administrador desitja aprofundir els seus coneixements sobre altes
d’usuari pot consultar la següent documentació de Moodle (en anglès):
http://docs.moodle.org/en/user/editadvanced.
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La pantalla per a donar d’alta un nou usuari està dividida en els següents blocs:


General: aquí introduirem la informació principal sobre l’usuari. Aquest bloc té un
botó, Mostra característiques avançades,

que desplega una sèrie

de

característiques que a nosaltres, de moment, no ens interessen i per tant no
explicarem.
NOTA: si el botó diu Oculta característiques avançades, podem
clickar-lo per tal de deixar de veure aquestes característiques que de
moment no ens interessen.


Imatge: aquest bloc servirà per a pujar una imatge de l’usuari (fotografia,
avatar…).



Interessos: camp de text on es poden introduir interessos de l’usuari.



Opcional: aquest bloc només conté característiques avançades (que es mostren
clickant el botó Mostra característiques avançades). No s’explicarà en aquest
manual, ja que no és objecte del nostre interès. De tota manera, els camps que es
mostren són suficientment auto explicatius.



Camps SCGHSVN: aquest bloc conté paràmetres que s’han creat expressament per
a aquest lloc. En el nostre cas, només conté una casella d’activació,
Correspondència electrònica.

A continuació es dedicarà un apartat per a explicar cadascun dels blocs.

173

2.1.1.1 Bloc General
Aquest és el bloc més important ja que conté la informació bàsica sobre l’usuari. A
més, és l’únic bloc que conté camps obligatoris. A continuació mostrem el bloc i
després passarem a explicar cadascun dels camps que conté:

Imatge 48 - Bloc General del perfil d'usuari



Nom d’usuari: és el nom que l’usuari farà servir per a accedir al lloc. Aquest camp
és obligatori i té certes limitacions:
o

Només s’acceptaran noms d’usuaris que continguin lletres minúscules,
números, i/o els següents símbols: ‘-‘, ‘_’, ‘.’ i ‘@’. Per tant, noms d’usuari
com

admin_usuari,

joan.ramis,

joan-ramis,

joan_ramis

o

joan.ramis@hotmail.com serien acceptables, però no ho serien pas Joan,
JoanRamis o Joan Ramis.


Nova contrasenya: contrasenya que haurà de fer servir l’usuari en entrar. La seva
política de seguretat es pot consultar al link Normativa del lloc que es troba a la
carpeta Seguretat del bloc d’Administració. Aquest camp és obligatori. Per
seguretat es veu una sèrie de punt enlloc de la contrasenya escrita, si volem que
es mostri hem de clickar la casella Desemmascara.



Imposa canvi de contrasenya: si marquem aquesta casella, l’usuari es veurà obligat
a canviar la seva contrasenya la propera vegada que accedeixi al lloc.
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Nom: nom de l’usuari. Camp obligatori.



Cognoms: cognoms de l’usuari, camp obligatori.



Correu electrònic: adreça de correu electrònic de l’usuari, camp obligatori.



Mostra el correu electrònic: indica la visibilitat de l’adreça de correu per a la resta
d’usuaris del lloc. Tenim 3 opcions:
o

Oculta a tothom la meva adreça de correu electrònic.

o

Permet que tothom vegi la meva adreça de correu.

o

Permet només als altres membres del curs veure la meva adreça de correu.

Tot i que les opcions son prou auto explicatives, val la pena comentar que oculta a
tothom només l’oculta a la resta d’estudiants, no pas als professors o
administradors, i permet que tothom la vegi fa referència als usuaris del lloc,
aquesta opció no faria visible l’adreça de correu a visitants del lloc.


Correu electrònic activat: aquest desplegable indica si permetrem o no rebre
correu electrònic del lloc. Si ho tenim desactivat, podríem perdre informació
important que es fes arribar des del lloc a través del correu electrònic.



Població: població de l’usuari, camp obligatori.



Selecciona un país: país de l’usuari, camp obligatori (desplegable).



Zona horària: indica la zona horària de l’usuari. Generalment deixarem que es faci
servir l’hora local del servidor (per defecte).



Idioma preferit: indica l’ idioma en que l’usuari veurà el lloc. Per defecte català.



Descripció: en aquest camp es pot introduir una descripció de l’usuari. Es tracta
d’un camp d’edició HTML, per tant podem introduir imatges, fotografies o
hipervincles, entre d’altres (consultar apartat 0,
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La finestra d’edició).
ATENCIÓ: Degut a un bug de Moodle, tot i que aquest camp no està
marcat com a obligatori, quan un usuari edita el seu perfil, no pot
guardar-lo si no introdueix res en aquest camp, encara que sigui un
espai en blanc. Per tal d’evitar inconvenients als usuaris, seria
recomanable introduir aquí alguna cosa, encara que sigui un espai en
blanc, o bé escriure Sense descripció.

2.1.1.2 Bloc Imatge
Des d’aquest bloc podrem pujar una imatge que representi l’usuari (una fotografia, un
avatar…). L’únic que hem de fer és clickar sobre el botó Examinar… per a buscar al
nostre PC la imatge a pujar. Aquesta imatge no pot ser superior a 20 Mb, i hem de
tenir en compte que Moodle la redimensionarà i retallarà si és necessari. També
podem donar una descripció a la imatge mitjançant el camp Descripció de la imatge. La
casella Suprimeix només es farà servir en l’edició d’usuaris, quan ja hi hagi alguna
imatge pujada, per a esborrar-la; en el cas que estem explicant de donar d’alta un nou
usuari no servirà per res.
2.1.1.3 Bloc Interessos
En aquest camp es pot indicar una llista d’interessos de l’usuari. Generalment no
l’omplirem, però és possible que l’usuari ho faci quan estigui donat d’alta.
2.1.1.4 Bloc Opcional
Com s’ha indicat anteriorment, aquest bloc en principi no el farem servir. Si es vol
veure quins camps conté hem de clickar sobre el botó Mostra característiques
avançades… Els noms dels camps són prou auto explicatius.
2.1.1.5 Bloc Camps SCGHSVN
Aquest bloc conté els camps addicionals que l’administrador del lloc desitgi introduir
als perfils d’usuari. En el nostre cas s’ha introduït un nou camp: Correspondència
electrònica. Aquest camp és un casella de marcatge (checkbox), si està activada indica
que l’usuari vol rebre la correspondència de la Societat per correu electrònic, si no ho
està la rebrà per correu ordinari.
2.1.2

Donar d’alta una llista d’usuaris amb un fitxer de text
Moodle ofereix la possibilitat d’afegir una llista d’usuaris al lloc introduint certes dades
en un fitxer de text en format CSV (Comma Separate Value).
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Un fitxer CSV és un fitxer que conté una llista de valors separats per un caràcter
determinat (normalment coma, o punt i coma). La primera línia del fitxer contindrà els
noms dels camps que representa cada columna, i a les següents línies aniran els
diferents valors.
Per a entendre-ho millor, escriurem les 3 primeres línies d’un fitxer CVS que podria ferse servir a Moodle:
username,password,firstname,lastname,email
carles,carles2010,Carles,Garcia,carles.garcia@scghsvn.com
joan,joan2010,Joan,Pujol,joan.pujol@scghsvn.com
Com veiem, a la primera línia estem definint què es el que anirà a cada espai delimitat
per comes, i a la resta de línies estem introduint les dades que corresponen a la
definició donada a la primera línia. Fixem-nos que no hi ha cap espai darrera de les
comes. Amb la pujada d’aquest fitxer estaríem, per tant, donant d’alta dos usuaris, el
primer d’ells amb nom d’usuari carles, contrasenya carles2010, nom Carles, cognom
Garcia i adreça de correu electrònic carles.garcia@sgchsvn.com.
Aquesta eina de Moodle és molt potent i permet moltíssimes variacions i opcions (com
per exemple actualitzar usuaris ja existents), però nosaltres ens limitarem a explicar el
cas de pujar nous usuaris no existents al sistema, amb una sèrie de paràmetres
comuns. Es pot trobar molta més informació en anglès sobre aquesta funcionalitat de
Moodle a http://docs.moodle.org/en/admin/uploaduser, (si accedim a Administració
del lloc  Usuaris  Comptes  Carrega usuaris, podem accedir a aquesta pàgina a
través del link Documentació de Moodle per a aquesta pàgina, al final de la pàgina). A
continuació es detalla tot el procés des de la creació del fitxer de text.
2.1.2.1 Creació del fitxer de text
El primer que hem de fer per a poder fer aquesta càrrega d’usuaris és la creació del
fitxer de text.
El fitxer de text el podem crear amb qualsevol editor de text sense format (és a dir, no
valdrà un document de Word guardat amb extensió .doc o .docx), o bé podem fer
servir un full de càlcul Excel (o equivalent en software lliure, com OpenOffice Calc), que
guardarem en format CSV (CSV és un estàndard bastant estès, i Excel permet guardar
arxius en aquest format). Si es fa des d’un sistema operatiu Windows (habitual), una
bona opció seria fer servir l’editor notepad o bloc de notas.
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Un cop tenim el programa obert hem de generar un fitxer amb el següent format:


La primera línia ha de contenir els noms dels camps que volem omplir, separats
per comes, o bé introduint cada camp en una cel·la diferent si ho fem amb Excel.
Els únics camps obligatoris d’aquesta línia són firstname i lastname, tot i que pels
nostres propòsits probablement introduirem més camps.



Cadascuna de les següents línies, o files si ho fem amb Excel, correspondrà a un
nou usuari, i hem d’omplir-la introduint els valors dels camps definits a la primera
línia, en el mateix ordre.
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A continuació es mostra una imatge de com es veuria el fitxer de l’exemple en Excel:

username password firstname lastname email
carles
carles2010 Carles
Garcia
carles.garcia@scghsvn.com
joan

joan2010

Joan

Pujol

joan.pujol@scghsvn.com

Al següent apartat definirem els noms dels camps que poden anar a la primera línia
d’aquest fitxer.
2.1.2.1.1 Noms del camps de la primera línia
A continuació es llistaran els noms dels camps bàsics que poden anar a la primera línia
d’aquest fitxer, juntament amb el seu significat i els seus possibles valors.
2.1.2.1.1.1

Camps principals

Els següents camps és obligatori incloure’ls a la primera línia:


username: nom d’usuari, el que es farà servir per a accedir al sistema. Camp de
text amb les limitacions indicades a 0,
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Bloc General.



password: contrasenya d’accés al sistema de l’usuari. Camp de text. Hem de vigilar
que la contrasenya segueixi la política de seguretat establerta al lloc per als
passwords (Administració  Seguretat  Normativa del lloc).
ATENCIÓ: si indiquem com a valor de password changeme, l’usuari
accedirà amb aquesta contrasenya la primera vegada i el sistema
l’obligarà a canviar-la.
firstname: nom de l’usuari (el nom real). Camp de text.
lastname: cognoms de l’usuari. Camp de text.
email: adreça de correu de l’usuari. Camp de text.
ATENCIÓ: L’adreça de correu és imprescindible per a crear un usuari
a Moodle. Si algun usuari no té adreça de correu electrònic, haurem
d’inventar alguna per tal de poder fer l’alta (per exemple,
nomail@scghsvn.cat).

2.1.2.1.1.2

Altres camps


address: adreça de l’usuari. Camp de text.



profile_field_correspelec: indica si l’usuari vol rebre les notificacions per
correu electrònic. Valors: 0 (correu ordinari), 1 (correu electrònic).



ajax: indica si l’usuari farà servir ajax. Valors: 0 (no), 1 (sí).



auth: mètode d’autenticació. Camp de text.



autosubscribe: subscripció automàtica als fòrums on l’usuari escriu. Valors:
0 (no), 1 (sí).



city: ciutat de l’usuari. Camp de text.



country: país de l’usuari. Camp de text.



department (*): departament de l’usuari. Camp de text.



description (*): descripció de l’usuari. Camp de text.



emailstop: indica si l’adreça de correu de l’usuari està habilitada. Valors: 0
(habilitada), 1 (des habilitada).

La llista completa de camps, així com més informació sobre aquesta característica de
Moodle

es

pot

trobar

a

la

http://docs.moodle.org/en/Upload_users.
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següent

pàgina

(en

anglès):

2.1.2.1.2 Guardar el fitxer
Un cop hem omplert totes les dades, hem de guardar el fitxer. Si hem creat el fitxer
amb un editor de text, és molt important que guardem el fitxer amb codificació UTF-8.
Com podem fer això? Si fem servir, per exemple, el bloc de notas o notepad de
Windows, haurem de seleccionar Guardar como, llavors apareixerà el següent quadre
de diàleg, on podem escollir l’opció esmentada:

Imatge 49 - Guardar fitxer - Escollir codificació

Si hem fet servir l’opció de crear el fitxer amb Excel, llavors el que hem de fer és també
seleccionar Guardar como  Otros formatos, i a la següent finestra seleccionar al
desplegable CSV (delimitado por comas).

Imatge 50 - Guardar fitxer com a CSV

NOTA: És possible que després de seleccionar aquest format ens
aparegui algun avís abans de guardar. El primer avís que acostuma a
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aparèixer és que el format CVS no és compatible amb llibres que
contenen diversos fulls; acceptem, ja que només ens interessa
guardar el primer full, i és el que farà. El següent avís ens indica que
perdrem funcionalitats d’ Excel, també acceptarem, ja que tampoc
ens interessa conservar-les.
2.1.2.2 Carregar el fitxer a Moodle
Un cop hem creat i guardat l’arxiu amb el format indicat, és el moment de carregar-lo
al sistema.
2.1.2.2.1 Selecció del fitxer a carregar
El primer que haurem de fer és accedir a la pàgina de càrrega d’usuaris, a través del
link Carrega usuaris de la carpeta d’Administració Usuaris  Comptes. Trobarem
llavors la següent pantalla:

Imatge 51 - Càrrega d'usuaris
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Com veiem, tenim 4 camps a omplir:


Fitxer: aquí hem d’indicar la ruta a on hem guardat el fitxer amb la informació. Es
pot introduir la ruta directament al camp de text (per exemple, C:\Documents and
settings\...) o bé, el que és més còmode, clickar sobre el botó Examinar, buscar-lo i
seleccionar-lo al nostre ordinador.



Delimitador CSV: aquí indicarem quin caràcter especial hem fet servir per a separar
els camps. Per defecte apareix punt i coma (;), que és el separador que introdueix
Excel quan guardem en format CSV, però també podríem escollir coma (,), dos
punts (:), o tabulador (\t). Hem de tenir en compte com hem guardat el fitxer a
l’hora d’escollir aquest camp: si ho hem fet des d’un Excel, escollirem punt i coma,
i si hem creat el fitxer amb un editor, probablement haurem fet servir per
comoditat comes o tabuladors, per tant seleccionarem el que correspongui.



Codificació: hem de seleccionar UTF-8, que és la que apareix per defecte. Com
veiem, hi ha moltes més opcions, però per simplicitat el millor és acostumar-se a
fer-ho sempre en aquest format.



Previsualització de files: quan clickem sobre el botó Carregar usuaris, el sistema
comprovarà les dades del fitxer i passarà a demanar-nos més informació. En
aquesta següent pantalla, el primer que trobarem serà una taula amb els usuaris
que carregarà. Aquesta llista contindrà tants elements (usuaris) com li haguem dit
en aquest desplegable. En el nostre exemple, com que només hi ha 2 usuaris,
encara que indiquem previsualització de 10 usuaris, mostrarà la següent taula:

Imatge 52 - Previsualització de files

Un cop hem omplert aquestes dades, podem clickar sobre el botó Carrega usuaris i, si
el fitxer és correcte, podem passar al següent apartat. Si hi ha alguna dada incorrecta
al fitxer, el sistema ens avisarà i haurem de revisar-lo. Per exemple, imaginem que el
sistema ens mostra el següent missatge:

Imatge 53 - Càrrega d'usuaris - Error al fitxer
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En aquest cas, hem canviat el camp username per usuari. El sistema ens mostra que no
hi ha cap camp amb aquest nom, per tant haurem d’anar al fitxer original i canviar-lo
pel que correspon.
2.1.2.2.2 Paràmetres i valors per defecte
Un cop hem clickat sobre el botó Carrega usuaris i el sistema no ens ha donat cap
error, se’ns mostrarà una pantalla amb 4 blocs: Previsualització de la càrrega d’usuaris
(explicat a l’anterior apartat), Paràmetres, Valors per defecte i Camps SCGHSVN.
El següent que haurem de fer serà omplir aquests camps i clickar el botó Carrega
usuaris.
A continuació explicarem cadascun d’aquests 3 darrers blocs.
2.1.2.2.3 Paràmetres
Mostrem una captura de pantalla d’aquest bloc i expliquem a continuació cadascun
dels seus apartats. Podem fer servir aquesta captura com a guia per a omplir aquestes
dades quan se’ns mostrin, ja que hem seleccionat els paràmetres que farem servir
normalment.

Imatge 54 - Càrrega d'usuaris - Paràmetres



Tipus de càrrega: indica el comportament de l’aplicació si es troba usuaris ja
existents. Com a nosaltres només ens interessa afegir nous usuaris,
seleccionarem Afegeix només usuaris nous, omet els ja existents. Seleccionant
aquesta opció es desactivaran les opcions Dades de l’usuari existent,
Contrasenya d’usuari existent, Permet canvis de nom i Permet supressions. Si
es té interès per les diferents opcions de Tipus de càrrega o d’aquests darrers
paràmetres, es pot obtenir més informació clickant el link de final de la pàgina
Documentació de Moodle per a aquesta pàgina.
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Nova contrasenya d’usuari: podem forçar que la contrasenya s’hagi d’introduir
al fitxer CVS abans de pujar-lo (Camp requerit en el fitxer), o bé podem fer que
Moodle en generi una automàticament (Crea la contrasenya si cal). Nosaltres
seleccionarem l’opció de que sigui un camp requerit al fitxer. Recordem que
podem introduir la contrasenya changeme per a forçar l’usuari a canviar-la
quan accedeixi per primera vegada al sistema.



Evita adreces de correu duplicades: seleccionarem sempre No. Aquesta opció
serveix per a evitar que dos o més usuaris diferents tinguin la mateixa adreça
de correu. Com que tindrem usuaris sense adreça de correu electrònic, ens
interessarà seleccionar No per tal de poder assignar la mateixa adreça genèrica
a tots ells (ja que és un camp d’usuari obligatori i no podem donar d’alta
usuaris sense adreça de correu).



Selecció per a operacions en bloc: per defecte seleccionarem No (les altres
opcions són Usuaris nous, Usuaris actualitzats i Tots els usuaris). Això el que
permet és que, un cop afegits els nous usuaris, accedim amb els mateixos
seleccionats al bloc Administració del lloc  Usuaris  Comptes  Accions
amb usuaris en bloc. Si volem obtenir més informació sobre les accions amb
usuaris en bloc, podem accedir al corresponent apartat des de Moodle i clickar
l’enllaç d’informació sobre la pàgina que hi ha al final de la mateixa
(Documentació de Moodle per a aquesta pàgina).

2.1.2.2.4 Valors per defecte / Camps SCGHSVN
La funció d’aquests blocs és la d’introduir valors per defecte a determinats paràmetres
del perfil per als nous usuaris. L’única diferència entre aquests dos blocs és que el bloc
Camps SCGHSVN conté els paràmetres d’usuari personalitzats que s’han afegit al
nostre lloc, és a dir, els paràmetres no estàndard de Moodle (en el nostre cas, el
checkbox Correspondència electrònica). Un cop haguem omplert aquests camps,
podem clickar el botó Carrega usuaris i passar al següent apartat, Resultats de la
càrrega d’usuaris.
La següent captura de pantalla mostra els paràmetres que apareixeran si al fitxer de
càrrega només introduïm els valors obligatoris (username, password, firstname,
lastname i email). Si al fitxer de càrrega introduïm algun dels camps que apareixen a
aquest bloc, no apareixeran de nou en aquesta pantalla. Per exemple, si al fitxer de
càrrega introduïm també el camp profile_field_correspelec, l’apartat Camps SCGHSVN
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apareixerà buit, ja que ja hem indicat el valor en el fitxer de càrrega. De nou, mostrem
la captura del bloc i expliquem els seus paràmetres.

Imatge 55 - Càrrega d'usuaris - Valors per defecte / Camps SCGHSVN



Mostra el correu electrònic. Amb aquesta opció decidim qui podrà veure
l’adreça de correu dels nous usuaris. Les opcions són: visible per a tothom,
visible per als membres del mateix curs, o bé oculta per a tothom.



Correu electrònic activat. Indica si es podran enviar correus des del lloc a
aquesta adreça. Per defecte el deixarem activat, ja que si no el nou usuari no
rebria cap notificació de la Societat.



Subscripció

automàtica

al

fòrum.

Indica

si

l’usuari

serà subscrit

automàticament o no a un fòrum quan escrigui un missatge. Per defecte el
deixarem sense subscripció, ja que si l’usuari ho desitja, ho podrà canviar quan
vulgui al seu perfil.


Població. La població dels usuaris. Hem de tenir en compte que aquest
paràmetre s’aplicarà a tots els usuaris que es donin d’alta amb aquest fitxer,
per tant, només hauríem d’introduir un valor aquí en cas de que tots els nous
usuaris siguin de la mateixa població.



Número ID. Aquest paràmetre no el fem servir, per tant cal deixar-ho buit. El
número ID es un identificador únic d’usuari, es podria fer servir, per exemple,
per a introduir el número de soci de l’usuari.



Institució. Si tots els nous usuaris pertanyen a una mateixa institució i ens
interessa que quedi enregistrat al seu perfil, cal indicar-ho aquí. Aquest
paràmetre no el farem servir normalment, per tant també el deixarem buit.



Departament. Mateix cas que institució. Es pot deixar buit.



Correspondència electrònica. Aquest camp és molt important, ja que indica si
l’usuari rebrà les noves publicacions de la Societat per correu electrònic, o bé
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per correu ordinari. Si marquem aquesta casella, tots els usuaris que creem
amb aquest fitxer rebran les noves publicacions per correu electrònic, mentre
que si no ho fem ho faran per correspondència ordinària. Es recomana
introduir aquest valor a través del fitxer de càrrega, per tal de poder aplicar el
valor corresponent a cada nou usuari, enlloc d’un valor genèric per a tots.
2.1.2.3 Resultats de la càrrega d’usuaris
Un cop hem omplert tots els paràmetres i hem clickat Carrega usuaris obtenim una
pantalla amb el resultat de la càrrega. Aquesta pantalla contindrà l’estat de l’alta de
cada usuari, amb avisos sobre possibles problemes (warnings) i un petit resum que
indica el nombre total d’usuaris creats, usuaris omesos, contrasenyes dèbils i errors.
A continuació mostrem una captura de pantalla on es pot veure el primer usuari
correctament creat, el segon amb un avís d’ email duplicat, i el tercer no creat per ja
existir.

Imatge 56 - Càrrega d'usuaris - Resultats

El possible nombre d’errors i d’avisos (warnings) és tan elevat que queda fora de
l’abast d’aquest manual l’explicació de tots ells. De tota manera, acostumen a ser prou
explicatius, i tenim sempre l’opció de clickar el link del final de la pàgina, Documentació
de Moodle per a aquesta pàgina, per tal d’obtenir ajuda addicional.
Un cop hem arribat a aquesta pantalla, ja ha finalitzat el procés d’alta d’usuaris. En
aquest punt pot ser interessant comprovar quins usuaris no s’han pogut donar d’alta, i
revisar els errors corresponents al fitxer CVS juntament amb la llista d’usuaris del
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sistema, per tal de poder esbrinar per què no s’ha produït l’alta, resoldre l’error i
tornar-ho a provar.
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2.2 Cercar usuaris: utilització del filtre
Per als apartats que s’explicaran a continuació, necessitarem poder cercar usuaris al
sistema. Moodle ofereix una eina molt potent per a cercar usuaris, però precisament per
la seva completesa, requereix que l’expliquem abans de fer-la servir. No és difícil de fer
servir, ja que és molt intuïtiva, però per la quantitat d’opcions que ofereix, creiem que
és convenient explicar-la. Aquest filtre el trobarem a diversos llocs del sistema, un d’ells,
el que farem servir en aquest apartat, a l’apartat Explora la llista d’usuaris de la carpeta
Usuaris | Comptes del menú d’Administració.
Aquest filtre, en un principi el trobem amb les característiques avançades ocultes. En
aquest mode, simplement podem filtrar per nom complet, és a dir, per nom i cognoms.
Tindrem un espai en blanc a on introduir la cadena a buscar, i un desplegable a on
podem escollir una de les següents opcions, auto explicatives: conté, no conté, és igual
a, comença per, acaba en, i està buit. Si escollim aquesta darrera opció de cerca, el
quadre de text es desactivarà (lògicament, si cerquem que estigui buit, no té sentit
introduir res aquí).

Imatge 57 - Cercar usuaris - Filtre simple

Cada cop que s’aplica un filtre, el filtre queda guardat, i es poden anar aplicant diferents
filtres sobre resultats ja filtrats. Per exemple, per a il·lustrat aquest manual, s’han creat
usuaris d’exemple al lloc. Si introduïm el filtre conté i al quadre de text escrivim la
paraula exemple, el sistema ens retornarà els 28 usuaris que hi ha. Si sobre aquest
resultat apliquem un altre filtre i ara volem que ens mostri els que contenen la paraula
estudiant, llavors ens retornarà els 2 usuaris que hi ha que contenen al seu nom complet
les paraules exemple i estudiant. A més de mostrar això, també mostrarà tots els filtres
que tenim actius, els quals podem eliminar individualment, o bé tots clickant un botó:
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Imatge 58 - Cercar usuaris: utilització del filtre

Com podem veure a la imatge, primer de tot ens indica el nombre d’usuaris trobats
sobre el total d’usuaris del sistema. A continuació, ens torna a mostrar el bloc per a
afegir un nou filtre, tot seguit ens indica els filtres que tenim actius, i els usuaris que
compleixen les restriccions dels filtres aplicats (el link Afegeix un nou usuari és típic
d’aquesta pantalla, però té relació amb els filtres).
NOTA: Si introduïm diverses paraules a cercar, les interpretarà com a
una cadena atòmica, igual que interpreta així Nom complet. És a dir,
si introduïm com a cadena a cercar estudiant exemple o exemple
estudiant no trobarà cap coincidència. Hauríem d’introduir estudiant
d’exemple per a que ens tornés aquest resultat. No és sensible a
majúscules.
Com podem veure, a Filtres actius tenim els filtres que hem aplicat i dos botons:
Suprimeix filtres seleccionats i Suprimeix tots els filtres. Si clickem sobre aquest darrer
botó eliminarem tots els filtres i se’ns mostrarà de nou la llista completa d’usuaris del
sistema. Com podem veure, al costat de cada filtre aplicat hi ha un checkbox (s’ha
marcat el primer per a l’exemple). Si volem esborrar només un filtre determinat, només
hem de marcar el seu checkbox i clickar el botó Suprimeix filtres seleccionats. En el cas
de l’exemple, si clickéssim aquest botó eliminaria el filtre que indica que el nom complet
conté exemple, i ens mostraria tots els usuaris que contenen la paraula estudiant al seu
nom complet.
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Un cop s’ha explicat el funcionament del filtre simple, passarem a explicar les
característiques avançades del filtre.
2.2.1

Característiques avançades del filtre
Com podem veure a la Imatge 57, tenim un botó al filtre que diu Mostra
característiques avançades. Si clickem sobre aquest botó se’ns desplegarà tot un seguit
de nous camps per a fer la cerca:

Imatge 59 - Característiques avançades de filtre

La majoria d’aquests camps per filtrar són prou auto explicatius, i a més, com podem
veure, cadascun dels camps té la icona de l’interrogant al costat que clickant-la ens
mostrarà una finestra amb informació del filtre. No obstant, intentarem explicar
breument els més interessants.
Els 5 primers, fins a Població inclòs, tenen exactament el mateix funcionament que
l’explicat al filtre simple. En qualsevol cas, potser val la pena comentar que el primer
camp, Nom complet, faria la cerca indistintament a nom i cognoms.
A continuació veiem el camp País seguit d’un desplegable desactivat (en color gris). Al
primer desplegable podem escollir que sigui igual o que sigui diferent, i si fem això
se’ns activarà el quadre gris per escollir el país en concret de la llista de disponibles.
El següent filtre, Confirmat, serveix per a cercar segons si l’usuari ha estat confirmat o
no per l’administrador del sistema. En el nostre cas, com que no permetem auto
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enregistrament, aquest camp no és aplicable, no hi ha usuaris pendents de
confirmació.
Després trobem un camp una mica especial: Perfil. Aquest camp realment serveix per a
cercar segons els camps d’usuari no estàndard de Moodle, és a dir, aquells que hem
afegit posteriorment. En el nostre cas, l’únic camp que tenim, i que per tant trobem al
primer desplegable, és correspelec, que correspon al checkbox que indica si l’usuari vol
rebre els butlletins per correu ordinari o per email (correspondència electrònica). En
aquest cas, com que es tracta d’un checkbox, Moodle el tracta com un booleà: si volem
obtenir els usuaris que tenen aquesta casella marcada, hem d’indicar que volem que
aquest valor sigui igual a 1, és a dir, al següent camp de text en blanc, després del
segon desplegable, hem d’introduir el número 1, i al segon desplegable indicar és igual
a. Hem de tenir en compte que si algun usuari s’ha creat abans que el camp, aquest
camp no té valor, per tant, el conjunt total d’usuaris seguint aquest criteri és la suma
dels que el seu valor és igual a 0, els que és igual a 1, i els que no està definit.
Rol al curs. Amb aquest camp fem la cerca d’usuaris segons quin rol tinguin a un
determinat curs. Per a fer això, seleccionem al primer desplegable el rol, al següent la
categoria del curs, i al darrer el nom curt del curs.
A Rol global cercarem per rol global, però com ja s’ha comentat, el nombre d’usuaris
amb rol global al lloc hauria de ser molt molt limitat.
A continuació tenim 4 camps per cercar usuaris segons hagin dut a terme una acció
determinada a determinades dates. Aquesta acció pot ser primer accés, darrer accés,
darrera entrada i darrera modificació. Les dates les introduïm als corresponents
desplegables.
Per últim, podem cercar per nom d’usuari, i per mètode d’autenticació. Al nostre lloc
només fem servir l’autenticació manual, però pot ser que haguem limitat
temporalment l’accés a determinats usuaris (veure apartat 2.6, Limitar temporalment
l’accés a un usuari), i en un moment donat vulguem obtenir la llista d’aquests usuaris
per a revisar si han de seguir sense poder entrar o bé si els hem de tornar a donar
accés. Fer això seria tan fàcil com seleccionar a aquest darrer desplegable Sense
connexió, i obtindríem la llista d’usuaris amb accés temporalment limitat.
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2.3 Baixa d’usuaris
En aquest apartat s’explicaran els passos a seguir per tal de donar de baixa un usuari del
sistema.
El primer que hem de fer és clickar sobre el link Explora la llista d’usuaris de la carpeta
Usuaris del bloc d’administració i cercar l’usuari que volem donar de baixa. Un cop l’hem
localitzat, l’únic que hem de fer és clickar sobre el link Suprimeix que tindrem al final de
la línia de l’usuari.

Imatge 60 - Suprimir usuari - Selecció

Un cop clickem sobre el link, ens apareixerà la següent pantalla de confirmació:

Imatge 61 - Suprimir usuari - Confirmació

Clickant sobre el botó Sí eliminarem l’usuari definitivament del sistema.

2.4 Modificació d’usuaris
2.4.1

Editar el perfil d’un usuari
Si volem modificar les dades d’un usuari, l’únic que hem de fer és buscar l’usuari tal i
com s’ha fet a l’apartat anterior, però enlloc de clickar sobre el link Suprimeix,
clissarem sobre el link Edita que apareix al seu costat:

Imatge 62 - Modificació d'usuari - Selecció

Un cop clickem sobre aquest link, ens apareixerà la mateixa pantalla que quan es dona
d’alta un usuari, però amb les dades actuals d’aquest usuari. L’únic que hem de fer ara
és modificar les dades que vulguem i clickar sobre el botó Actualitza perfil que apareix
al final de la pàgina.
Per a més informació sobre els camps d’aquesta pàgina es pot consultar l’apartat 2.1.1,
Donar d’alta un usuari.
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2.4.2

Modificar/afegir imatges a diversos usuaris alhora
Moodle ens permet modificar la imatge de diversos usuaris sense haver d’editar cada
perfil individualment. La manera de fer-ho és pujant un arxiu comprimit que contingui
les imatges de tots els usuaris.
Per tant, el primer que hem de fer si volem modificar la imatge de diversos usuaris a la
vegada, és crear un arxiu comprimit en zip que contingui les imatges dels usuaris que
volem modificar. El nom de la imatge de cada usuari ha de ser el seu nom d’usuari,
amb l’extensió corresponent (els formats suportats son .jpg, .gif i .png). Tot i que els
noms d’usuari a Moodle han de ser obligatòriament en minúscula, en el cas d’aquests
fitxers no importa.
ATENCIÓ: Aquest arxiu no pot superar els 20Mb de capacitat.
Un cop tenim aquest fitxer comprimit amb les imatges, clickem sobre el link Càrrega
d’imatges d’usuaris, que es trobat a la carpeta del menú d’Administració Usuaris |
Comptes. Ens apareixerà llavors el següent menú a la pantalla:

Imatge 63 - Modificar/afegir imatges a diversos usuaris alhora

Ara hem de clickar el botó Examinar i seleccionar del nostre equip l’arxiu zip que hem
creat amb les imatges dels usuaris. Veiem que hi ha un desplegable, Atribut d’usuari
utilitzat per aparellar les imatges, a on podem escollir username, id, i idnumber;
nosaltres sempre escollirem username, els altres dos camps no s’han explicat, serien
per a usuaris avançats, i la seva utilització no comporta cap avantatge respecte fer
servir el nom d’usuari, username.
Per últim, veiem que hi ha un tercer desplegable: Voleu sobreescriure les imatges
d’usuaris existents?. Si aquí indiquem que sí, canviarem les imatges de tots els usuaris
que estiguin dintre del fitxer zip. Es recomana seleccionar sempre No, ja que poden
haver usuaris que hagin modificat la seva imatge, i si seleccionem Sí estarem
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substituint la que ells mateixos hagin pujat, per la que pugem nosaltres. Si tenim molt
clar que és això el que volem fer, llavors podem seleccionar sí.
Un cop hem indicat el nom del fitxer que conté les imatges i hem seleccionat als
desplegables les opcions oportunes, ja podem clickar el botó Càrrega d’imatges
d’usuaris. Un cop fet això, se’ns mostrarà una pantalla indicant l’acció que s’ha pres
per a cada usuari (actualitzar la imatge, ometre-la per ja tenir-ne una, o bé indicar que
l’usuari no existeix), i finalment un resum amb el nombre d’usuaris actualitzats i
d’errors (usuaris no existents, si s’omet una actualització per ja tenir imatge no es
compta com a error).

2.5 Afegir nous camps al perfil d’usuari
Com hem pogut comprovar, Moodle incorpora una sèrie de camps per al perfil dels
usuaris prou complert. No obstant, és possible que vulguem afegir un camp
personalitzat, alguna informació que vulguem guardar sobre els usuaris. Per exemple, al
nostre lloc hem creat el camp Correspondència electrònica, que fem servir per a saber si
un usuari prefereix rebre els butlletins a través d’un correu electrònic, o bé a través de
correspondència ordinària. En aquest apartat explicarem com crear nous camps per al
perfil dels usuaris.
El primer que hem de fer és obrir la carpeta d’Administració Usuaris | Comptes. Aquí
dins veiem que hi ha un link que diu Camps del perfil d’usuari; si clickem sobre aquest
link accedirem a la següent pantalla:

Imatge 64 - Afegir nous camps al perfil d'usuari

Com podem veure, aquí tenim diversos elements per a modificar. El primer element
modificable que veiem és el títol Altres camps, que conté la icona d’edició al seu costat.
Això és una categoria; els camps personalitzats que introduïm apareixen per defecte a la
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categoria Altres camps, però podem afegir tantes categories com vulguem, amb el botó
Crea una nova categoria de perfil. Si recordem els perfils dels usuaris, els seus
paràmetres per defecte els tenim dividits en les següents categories: General, Imatge,
Interessos, i Opcional. Si clickem la icona que tenim al costat del títol Altres camps,
tindrem l’opció de canviar el nom de la categoria. Per exemple, en el nostre cas,
passarem a dir-li Camps SCGHSVN:

Imatge 65 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Canvi de nom de categoria

El tema de la creació i edició de categories té un funcionament prou senzill i intuïtiu, i a
més no es preveu que sigui necessària la creació de més categories, per tot això, no
entrarem en més detall sobre la creació i edició de categories al perfil d’usuari;
passarem directament a explicar la creació de nous camps de perfil, que si que pot ser
més necessari, i a més pot no ser tant intuïtiu. Respecte els camps d’usuari ja creats,
comentar que, com podem veure, també tenen les icones d’eliminació i edició: el seu
funcionament és l’habitual del lloc, per tant no cal tornar-lo a explicar. Quan hi ha més
d’un camp a la mateixa categoria, també apareixen les fletxes d’ordenació; tampoc és
necessari explicar res d’aquestes fletxes, serveixen per a organitzar els camps com més
ens agradi.
Per a crear un nou perfil d’usuari el que hem de fer es clickar sobre el desplegable i
escollir quin tipus de camp volem crear: camp de text, checkbox, menú d’opcions o àrea
de text. Per a qualsevol d’ells, tindrem un bloc general que és idèntic per a tots, i
després un bloc específic que depèn del tipus de camp creat. A continuació explicarem
el bloc general, i després explicarem què vol dir cada tipus de camp i els seus
paràmetres específics.
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2.5.1

Paràmetres comuns
Sigui quin sigui el tipus de camp que creem, el primer que trobarem per a omplir serà
el bloc Paràmetres comuns (a continuació es mostra aquest bloc per al camp
Correspondència electrònica):

Imatge 66 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Paràmetres comuns

A continuació s’explicarà el significat de cadascun dels camps:


Nom curt (ha de ser únic). Aquest és l’identificador del camp d’usuari, normalment
una paraula o dues identificatives. Al nostre exemple li hem dit correspelec.
ATENCIÓ: Aquest camp no pot contenir majúscules. Tot i que no
donarà error si les introduïm, podem tenir problemes a l’hora de
carregar usuaris mitjançant un fitxer csv.



Nom. Nom del camp, el que veurà l’usuari al seu perfil.



Descripció del camp. Aquí introduirem una petita descripció del camp (què
significa, per a què serveix...).



Aquest camp és obligatori? Indica si és obligatori que el camp contingui algun
valor, o bé pot quedar buit.



Està blocat aquest camp? Si el camp està blocat només el podrà modificar
l’administrador, no ho podrà fer el propi usuari.



Dades úniques? Indica si aquest valor es pot repetir o cada usuari ha de tenir un
valor diferent a la resta. Aquest camp es podria fer servir per a identificadors únics.
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Per exemple, imaginem que volem introduir el camp Número de soci, en aquest
cas, hauríem de dir que les dades són úniques, ja que no podem tenir 2 socis amb
el mateix número de soci. Hem de vigilar de no marcar que les dades han de ser
úniques en segons quins tipus de camp: per exemple, si creem un checkbox no
podem marcar això, ja que només podríem tenir un usuari amb el checkbox marcat
i un altre sense marcar.


Cal visualitzar a la pàgina de registre? Si permetem que els usuaris s’enregistrin
ells mateixos, amb aquest camp indiquem si aquest camp els hi apareixerà a l’hora
d’omplir les dades del seu perfil, o no. En el nostre cas no ens afecta, ja que no
permetem auto enregistrament d’usuaris.



Per a qui és visible aquest camp? Podem escollir si aquest camp el pot veure
qualsevol persona, només els usuaris enregistrats, o bé ningú (excepte
administradors).



Categoria. En aquest desplegable escollim a quina de les categories de perfil
creades per nosaltres ha de pertànyer aquest camp. En el nostre cas, només ens
apareix al desplegable la categoria Camps SCGHSVN, ja que no hem creat cap més
categoria.

2.5.2

Camp de text
El camp de text es fa servir per a introduir una única línea de text. Es podria fer servir,
per exemple, per a demanar la cita preferida de l’usuari, o bé una frase que li serveixi
de recordatori de la seva contrasenya; en general, qualsevol dada que es pugui
introduir en una única línea de text.
A continuació mostrem els paràmetres específics d’aquest camp:

Imatge 67 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Camp de text



Valor per defecte. Si volem que aquest tingui un valor predeterminat per defecte,
hem d’introduir aquí aquest valor.



Mida de visualització. Aquí indiquem la longitud que tindrà el camp que
mostrarem per a omplir. Això no vol dir que no es puguin introduir més caràcters,
només és la mida del camp, en aquest cas, 30. Per a que quedi més clar: podem
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veure que aquest 30 està dins d’un petit requadre blanc, el que este m determinant
aquí és precisament la mida del requadre que mostrarem.


Longitud màxima. Nombre màxim de caràcters que es poden introduir al camp.



És un camp de contrasenya? Quan s’indica que és un camp de contrasenya, el text
que introdueixi l’usuari serà emmascarat, és a dir, no es veurà mentre l’escriu, sinó
que es veuran asteriscs en el seu lloc. Pot ser útil per a camps confidencials que
l’usuari no vulgui que es vegin mentre l’escriu, com per exemple un número de
compte corrent o de targeta de crèdit.

2.5.3

Checkbox
Aquest camp és el que s’anomena una ‘casella de marcatge’, és a dir, simplement
conté un requadre que el podem tenir marcat, o no. L’únic camp addicional que tenim
al nostre lloc, Correspondència electrònica, és precisament un checkbox. Aquest camp
només té un paràmetre específic: si la casella estarà marcada per defecte o no.

Imatge 68 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Checkbox

2.5.4

Menú d’opcions
Un camp de tipus menú d’opcions és el que anomenen habitualment un desplegable.
Aquest tipus de camp només té dos paràmetres específics: la llista d’opcions del
desplegable, i la que sortirà marcada per defecte. Al camp Opcions del menú, l’únic que
hem de fer és introduir cada opció a una línea diferent, i al camp Valor per defecte hem
d’escriure la que volem que aparegui per defecte. Si aquesta darrera no la escrivim
exactament igual a com l’hem escrit al camp anterior, ens indicarà l’error i no ens
deixarà guardar el nou camp d’usuari.

Imatge 69 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Menú d'opcions

2.5.5

Àrea de text
Aquest camp és un àrea on es pot introduir qualsevol element que es pugui introduir
mitjançant la finestra d’edició. Només tenim 3 paràmetres específics: el número de
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columnes, el número de files que es podran omplir, i una finestra d’edició per a
introduir el valor per defecte que vulguem.

Imatge 70 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Àrea de text

2.6 Limitar temporalment l’accés a un usuari
En determinades circumstàncies ens pot interessar limitar l’accés de determinat usuari
al lloc, però sense perdre la seva informació. Per exemple, si un soci ha deixat de pagar
una quota, ens pot interessar conservar l’usuari a la base de dades, però sense que
tingui accés al lloc com a usuari enregistrat. En aquest apartat s’explicarà com evitar que
un usuari accedeixi al lloc sense eliminar-lo definitivament del sistema.
El primer que hem de fer és buscar l’usuari i accedir al seu perfil per a modificar-lo
(veure apartat 2.4, Modificació d’usuaris). Un cop accedim al seu perfil hem de poder
veure les característiques avançades del bloc General; si no les veiem, hem de clickar el
botó Mostra característiques avançades. Veurem llavors que just a sota del nom
d’usuari tindrem un desplegable que diu Trieu un mètode d’autenticació. L’únic que hem
de fer ara és seleccionar al desplegable l’opció Sense connexió i guardar el perfil (botó
Actualitza perfil al final de la pàgina). A partir d’aquest moment l’usuari ja no tindrà
accés al lloc com a usuari enregistrat.

Imatge 71 - Limitar accés temporalment
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2.7 Donar accés a un usuari amb limitació temporal d’accés
Per tal de tornar a habilitar l’accés al lloc a un usuari al que li hem limitat temporalment,
l’únic que hem de fer és procedir exactament igual a com s’indica a l’apartat anterior,
Afegir nous camps al perfil d’usuari
Com hem pogut comprovar, Moodle incorpora una sèrie de camps per al perfil dels
usuaris prou complert. No obstant, és possible que vulguem afegir un camp
personalitzat, alguna informació que vulguem guardar sobre els usuaris. Per exemple, al
nostre lloc hem creat el camp Correspondència electrònica, que fem servir per a saber si
un usuari prefereix rebre els butlletins a través d’un correu electrònic, o bé a través de
correspondència ordinària. En aquest apartat explicarem com crear nous camps per al
perfil dels usuaris.
El primer que hem de fer és obrir la carpeta d’Administració Usuaris | Comptes. Aquí
dins veiem que hi ha un link que diu Camps del perfil d’usuari; si clickem sobre aquest
link accedirem a la següent pantalla:

Imatge 64 - Afegir nous camps al perfil d'usuari

Com podem veure, aquí tenim diversos elements per a modificar. El primer element
modificable que veiem és el títol Altres camps, que conté la icona d’edició al seu costat.
Això és una categoria; els camps personalitzats que introduïm apareixen per defecte a la
categoria Altres camps, però podem afegir tantes categories com vulguem, amb el botó
Crea una nova categoria de perfil. Si recordem els perfils dels usuaris, els seus
paràmetres per defecte els tenim dividits en les següents categories: General, Imatge,
Interessos, i Opcional. Si clickem la icona que tenim al costat del títol Altres camps,
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tindrem l’opció de canviar el nom de la categoria. Per exemple, en el nostre cas,
passarem a dir-li Camps SCGHSVN:

Imatge 65 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Canvi de nom de categoria

El tema de la creació i edició de categories té un funcionament prou senzill i intuïtiu, i a
més no es preveu que sigui necessària la creació de més categories, per tot això, no
entrarem en més detall sobre la creació i edició de categories al perfil d’usuari;
passarem directament a explicar la creació de nous camps de perfil, que si que pot ser
més necessari, i a més pot no ser tant intuïtiu. Respecte els camps d’usuari ja creats,
comentar que, com podem veure, també tenen les icones d’eliminació i edició: el seu
funcionament és l’habitual del lloc, per tant no cal tornar-lo a explicar. Quan hi ha més
d’un camp a la mateixa categoria, també apareixen les fletxes d’ordenació; tampoc és
necessari explicar res d’aquestes fletxes, serveixen per a organitzar els camps com més
ens agradi.
Per a crear un nou perfil d’usuari el que hem de fer es clickar sobre el desplegable i
escollir quin tipus de camp volem crear: camp de text, checkbox, menú d’opcions o àrea
de text. Per a qualsevol d’ells, tindrem un bloc general que és idèntic per a tots, i
després un bloc específic que depèn del tipus de camp creat. A continuació explicarem
el bloc general, i després explicarem què vol dir cada tipus de camp i els seus
paràmetres específics.
2.7.1

Paràmetres comuns
Sigui quin sigui el tipus de camp que creem, el primer que trobarem per a omplir serà
el bloc Paràmetres comuns (a continuació es mostra aquest bloc per al camp
Correspondència electrònica):
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Imatge 66 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Paràmetres comuns

A continuació s’explicarà el significat de cadascun dels camps:


Nom curt (ha de ser únic). Aquest és l’identificador del camp d’usuari, normalment
una paraula o dues identificatives. Al nostre exemple li hem dit correspelec.
ATENCIÓ: Aquest camp no pot contenir majúscules. Tot i que no
donarà error si les introduïm, podem tenir problemes a l’hora de
carregar usuaris mitjançant un fitxer csv.



Nom. Nom del camp, el que veurà l’usuari al seu perfil.



Descripció del camp. Aquí introduirem una petita descripció del camp (què
significa, per a què serveix...).



Aquest camp és obligatori? Indica si és obligatori que el camp contingui algun
valor, o bé pot quedar buit.



Està blocat aquest camp? Si el camp està blocat només el podrà modificar
l’administrador, no ho podrà fer el propi usuari.



Dades úniques? Indica si aquest valor es pot repetir o cada usuari ha de tenir un
valor diferent a la resta. Aquest camp es podria fer servir per a identificadors únics.
Per exemple, imaginem que volem introduir el camp Número de soci, en aquest
cas, hauríem de dir que les dades són úniques, ja que no podem tenir 2 socis amb
el mateix número de soci. Hem de vigilar de no marcar que les dades han de ser
úniques en segons quins tipus de camp: per exemple, si creem un checkbox no
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podem marcar això, ja que només podríem tenir un usuari amb el checkbox marcat
i un altre sense marcar.


Cal visualitzar a la pàgina de registre? Si permetem que els usuaris s’enregistrin
ells mateixos, amb aquest camp indiquem si aquest camp els hi apareixerà a l’hora
d’omplir les dades del seu perfil, o no. En el nostre cas no ens afecta, ja que no
permetem auto enregistrament d’usuaris.



Per a qui és visible aquest camp? Podem escollir si aquest camp el pot veure
qualsevol persona, només els usuaris enregistrats, o bé ningú (excepte
administradors).



Categoria. En aquest desplegable escollim a quina de les categories de perfil
creades per nosaltres ha de pertànyer aquest camp. En el nostre cas, només ens
apareix al desplegable la categoria Camps SCGHSVN, ja que no hem creat cap més
categoria.

2.7.2

Camp de text
El camp de text es fa servir per a introduir una única línea de text. Es podria fer servir,
per exemple, per a demanar la cita preferida de l’usuari, o bé una frase que li serveixi
de recordatori de la seva contrasenya; en general, qualsevol dada que es pugui
introduir en una única línea de text.
A continuació mostrem els paràmetres específics d’aquest camp:

Imatge 67 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Camp de text



Valor per defecte. Si volem que aquest tingui un valor predeterminat per defecte,
hem d’introduir aquí aquest valor.



Mida de visualització. Aquí indiquem la longitud que tindrà el camp que
mostrarem per a omplir. Això no vol dir que no es puguin introduir més caràcters,
només és la mida del camp, en aquest cas, 30. Per a que quedi més clar: podem
veure que aquest 30 està dins d’un petit requadre blanc, el que este m determinant
aquí és precisament la mida del requadre que mostrarem.



Longitud màxima. Nombre màxim de caràcters que es poden introduir al camp.
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És un camp de contrasenya? Quan s’indica que és un camp de contrasenya, el text
que introdueixi l’usuari serà emmascarat, és a dir, no es veurà mentre l’escriu, sinó
que es veuran asteriscs en el seu lloc. Pot ser útil per a camps confidencials que
l’usuari no vulgui que es vegin mentre l’escriu, com per exemple un número de
compte corrent o de targeta de crèdit.

2.7.3

Checkbox
Aquest camp és el que s’anomena una ‘casella de marcatge’, és a dir, simplement
conté un requadre que el podem tenir marcat, o no. L’únic camp addicional que tenim
al nostre lloc, Correspondència electrònica, és precisament un checkbox. Aquest camp
només té un paràmetre específic: si la casella estarà marcada per defecte o no.

Imatge 68 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Checkbox

2.7.4

Menú d’opcions
Un camp de tipus menú d’opcions és el que anomenen habitualment un desplegable.
Aquest tipus de camp només té dos paràmetres específics: la llista d’opcions del
desplegable, i la que sortirà marcada per defecte. Al camp Opcions del menú, l’únic que
hem de fer és introduir cada opció a una línea diferent, i al camp Valor per defecte hem
d’escriure la que volem que aparegui per defecte. Si aquesta darrera no la escrivim
exactament igual a com l’hem escrit al camp anterior, ens indicarà l’error i no ens
deixarà guardar el nou camp d’usuari.

Imatge 69 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Menú d'opcions

2.7.5

Àrea de text
Aquest camp és un àrea on es pot introduir qualsevol element que es pugui introduir
mitjançant la finestra d’edició. Només tenim 3 paràmetres específics: el número de
columnes, el número de files que es podran omplir, i una finestra d’edició per a
introduir el valor per defecte que vulguem.
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Imatge 70 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Àrea de text

Limitar temporalment l’accés a un usuari, però seleccionant ara el mètode
d’autenticació Comptes manuals.
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3 Gestió de cursos
En aquest apartat explicarem tot el que es necessita saber per a poder gestionar els cursos del
lloc correctament.

3.1 Alta de nou curs
A continuació, es mostrarà el procediment per a donar d’alta un nou curs al sistema.
Per a donar d’alta un nou curs, el primer que hem de fer és anar a la carpeta
d’administració Cursos i clickar sobre el link Afegeix/edita cursos.

Imatge 72 - Afegir curs

Un cop haguem clickat sobre aquest link, el sistema ens mostrarà la llista de totes les
categories i subcategories del lloc. Com podem veure a la següent imatge, hi ha
categories que apareixen en gris: són categories ocultes i per tant només visibles per a
l’administrador.
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Imatge 73 - Afegir curs - Categories de cursos

Un cop estem en aquesta pàgina, hem d’anar a la categoria a on vulguem afegir el nou
curs. Per a il·lustrar aquest manual, crearem un nou curs a la subcategoria Cursos
2.007/2.008, filla de la categoria [oculta]Genealogia, que a la vegada és filla de Cursos
ordinaris, i aquesta filla de la categoria Cursos. A la següent pantalla podem veure com
aquesta relació entre categories queda indicat per la indentació. Clickem sobre el
següent link:

Imatge 74 - Afegir curs - Seleccionar categoria
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Tant si tenim activada l’edició com si no, al final de la pàgina trobarem el següent botó:

Imatge 75 - Afegir curs - Botó Afegeix un nou curs

Clickant aquest botó, procedirem a crear el nou curs a la categoria seleccionada. El
primer que trobarem serà la pàgina d’edició dels paràmetres del curs (Edita paràmetres
del curs). Un cop haguem introduït aquests paràmetres i pres el botó de continuar, el
curs ja estarà creat i se’ns mostrarà la pantalla d’assignació de rols. A continuació
s’explicarà cadascun d’aquests passos.
3.1.1

Edita paràmetres del curs
A continuació s’explicaran el paràmetres que s’han de configurar per a la creació del
nou curs, dividit per blocs.

3.1.1.1 Paràmetres generals
El primer bloc que hem de configurar és el de Paràmetres generals:

Imatge 76 - Afegir curs - Paràmetres generals

A continuació s’expliquen els diferents camps a configurar:


Categoria. En aquest desplegable podem seleccionar la categoria del nou curs.
Hem d’anar amb compte, ja que quan accedim a la creació o edició de curs,
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apareix seleccionat directament aquest desplegable, i és fàcil que canviem la
categoria sense voler.


Nom complet. Aquí hem d’introduir el nom complet del curs. Si volem que el nom
del curs aparegui traduït als diferents idiomes del lloc, hem d’introduir-lo a cada
idioma en què volem que aparegui, entre les etiquetes <lang lang=”codi_idioma”>
i </lang>. A continuació posarem un exemple per a que quedi més clar. Si volem
que el nou curs (Curs d’Exemple per al Manual) tingui el nom en català i en
castellà, escriurem el següent:
<lang lang=”ca”>Curs d’Exemple per al Manual</lang><lang lang=”es”>Curso
de Ejemplo para el Manual</lang>
Altres codis d’idiomes suportats al nostre lloc serien: en (anglès), fr (francès) i it
(italià).



Nom curt. Aquí introduirem el nom abreujat, pot ser un acrònim o un codi de
curs. Seguint l’exemple, podríem posar CURS-EXE-MAN.
Aquest nom curt, és el que després es veurà al breadcrumb quan accedim al curs:

Imatge 77 - Afegir curs - Noms complet i nom curt, breadcrumb



Número ID del curs. Aquest és un identificador del curs opcional. No és necessari
introduir cap valor a aquest camp. De tota manera, si tenim algun codi intern a la
Societat per a identificar els cursos, el podem introduir aquí.



Resum. Als cursos als que puguem accedir directament des de la seva categoria
(és a dir, aquells l’accés al qual no es faci a través d’un link des d’un altre curs o
categoria), podrem veure aquest resum abans d’accedir-hi. Al nostre lloc, els únics
cursos accessibles directament des de la categoria són els de la categoria
Projectes. A continuació es mostra com es veu aquest resum per als cursos
d’aquesta categoria (podem veure els dos primers cursos amb descripció i el
tercer sense):
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Imatge 78 - Afegir curs - Paràmetres generals - Resum del curs



Format. Dels formats que tenim per a escollir, nosaltres només en farem servir 3:
o

Format per temes. El curs es divideix en temes, format habitual.

o

Format setmanal. El curs es divideix en setmanes.

o

Format social. El curs és un fòrum.

Si es desitja obtenir més informació sobre els altres formats, es pot consultar
http://docs.moodle.org/ca/Format_del_curs.
A continuació es mostren uns exemples dels 3 formats de curs que fem servir, per a
més claredat:
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1- Format per temes. Podem veure com s’indica a dalt de tot que el format és
per temes (Esquema per temes), i com a cada secció tenim un número a
l’esquerra que indica el nombre del tema:

Imatge 79 - Afegir curs - Paràmetres generals - Format per temes

2- Format setmanal. Aquí podem veure com indica que es tracta d’un curs de
format setmanal (Esquema per setmanes), i com a cada secció indica les dates
inicials i finals del tema. La primera data inicial (en aquest cas 7 abril) l’agafa
del paràmetre Data d’inici del curs (que s’explicarà a continuació), i a partir
d’aquí cada tema dura una setmana.
NOTA: Els títols de les seccions (Primera Setmana, Segona
Setmana...) s’han introduït manualment, no ho fa automàticament el
format setmanal.
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Imatge 80 - Afegir curs - Paràmetres generals - Format setmanal

3-

Format social. Aquest format és el que s’acostuma a anomenar un fòrum. A
continuació es pot veure com queda el curs Fòrum General, a on s’ha
introduït un tema d’exemple. Podem veure també con hi ha un botó al centre
per a afegir nous temes de debat:

Imatge 81 - Afegir curs - Paràmetres generals - Format social
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Nombre de setmanes/temes. Indica el nombre de blocs (setmanes o temes) del
curs. Es pot deixar el valor per defecte, 5, ja que es pot canviar en qualsevol
moment si és necessari.



Data d’inici del curs. Indica quan comença el curs. Tot i que aquest paràmetre
només afecta realment el format setmanal, si el curs té una data d’inici real és
convenient indicar-ho de cara a les estadístiques.



Temes ocults. Es pot escollir si es mostraran en format reduït, o totalment
invisibles. En format reduït, l’estudiant pot saber que hi ha un tema ocult, encara
que no el vegi, mentre que totalment invisible no dóna cap pista sobre l’existència
del tema.
o

Format reduït (tema 1):

Imatge 82 - Afegir curs - Paràmetres generals - Temes ocults reduïts

o

Totalment invisibles (tema 1):

Imatge 83 - Afegir curs - Paràmetres generals - Temes ocults invisibles



Últimes notícies. 5. Als cursos en format setmanal i per temes, apareix
automàticament un fòrum especial al que tots els estudiants estan subscrits. Si el
número de notícies és diferent de zero, tindrem un bloc a la dreta que mostra les
n darreres notícies que afegim al fòrum, on n és el número que indiquem aquí.

Imatge 84 - Afegir curs - Paràmetres generals - Últimes notícies



Mostra les qualificacions. No. Si introduïm activitats qualificables als cursos, això
indica si els estudiants poden veure o no les seves qualificacions.



Mostra informes d’activitat. No. Indica si els estudiants podran veure els informes
sobre la seva activitat al curs.
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Mida màxima de càrrega. 2 Mb. Indica la mida màxima dels fitxers que es poden
pujar al curs.



Aquest és un metacurs. No. Indica si aquest curs contindrà cursos fills o no.

3.1.1.2 Inscripcions
A continuació es detallen els camps del bloc Inscripcions.

Imatge 85 - Afegir curs - Inscripcions



Connectors d’inscripcions. En el nostre cas, només tenim habilitades les
inscripcions internes, per tant és l’únic que podem escollir.



Rols per defecte. Indica el rol que tindran els usuaris quan es matriculin al curs.
Hem de vigilar que si aquí indiquem Visitant i no permetem l’entrada de visitants,
els usuaris enregistrats tampoc podran entrar. Si indiquem Estudiant hem de tenir
en compte que podran participar a totes les activitats del curs.



Permet inscripcions. Amb aquesta opció podem permetre que els usuaris es
matriculin al curs. Si volem habilitar l’entrada de visitants amb clau, haurem de
permetre inscripcions. En aquest cas, tot i que se seleccioni Estudiant com a rol
per defecte, el rol del visitant serà Visitant, podrà veure el curs però no podrà
participar-hi.



Data d’inici. Data a partir de la qual els estudiants podrien inscriure’s.



Data final. Data límit per a inscriure’s al curs.



Durada de la inscripció. Il·limitat. Podem fer que els estudiants deixin d’estar
inscrits al curs després d’un determinat període de temps. En el nostre cas no
imposarem cap limitació de temps a la durada de les inscripcions.

3.1.1.3 Notificació de venciment d’inscripció.
En el nostre cas aquest bloc no ens afecta, ja que tenim inscripcions il·limitades. No
obstant, s’explicaran els paràmetres del bloc.
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Imatge 86 - Afegir curs - Notificació de venciment d'inscripcions



Notificació. No. Indica si els professors rebran un email notificant que la inscripció
d’algun dels estudiants està prop del venciment.



Notificació als estudiants. No. Indica si els estudiants rebran també aquesta
notificació o no.



Llindar. 10 dies. Indica quant de temps abans del venciment s’enviarà l’avís.

3.1.1.4 Grups
Aquest bloc afecta la forma de qualificar i entregar treballs del estudiants. Aquest és
un paràmetre que afecta al professor i ell mateix pot modificar, per tant, es pot deixar
amb els valors per defecte.
Si es requereix més informació sobre els grups, es pot consultar el manual del
professor.
3.1.1.5 Disponibilitat
Aquest bloc afecta la visibilitat que tindrà aquest curs per als estudiants i visitants.

Imatge 87 - Afegir curs - Disponibilitat



Disponibilitat. Aquest paràmetre afecta la visibilitat del curs. Si indiquem que no
està disponible per als estudiants, aquest curs només serà visible per als seus
professors (i usuaris amb aquest rol a la categoria del curs o nivells superiors). Pot
ser interessant, quan creem cursos, que no estiguin disponibles fins que el
professor hagi introduït el contingut oportú.



Clau d’inscripció. Si al bloc Inscripcions hem indicat que permetem inscripcions als
cursos, podem demanar a l’usuari una clau per a inscriure’s, de tal manera que
només es puguin inscriure els estudiants que coneguin la clau.



Accés de visitants. Això indicarà la disponibilitat del curs a usuaris no enregistrats
al lloc. Aquí hem d’escollir entre no permetre l’entrada de visitants, permetre
entrada sense clau, o entrada amb clau. Si permetem entrada amb clau, la clau
serà la mateixa que facin servir els usuaris per a matricular-se al curs, però els
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visitants únicament podran consultar-lo, no participar. Cada cop que el visitant
accedeixi al curs haurà d’introduir la clau.
3.1.1.6 Idioma
Aquest bloc només té un paràmetre configurable: Imposa idioma. Podem escollir entre
no imposar cap idioma (No imposis) o imposar qualsevol dels idiomes disponibles del
lloc. Si no imposem cap idioma, l’usuari veurà el curs en l’ idioma que tingui
seleccionat al seu perfil com a preferit.

Imatge 88 - Afegir curs - Idioma

Recordem que Moodle no tradueix automàticament el contingut introduït al curs, sinó
que ha de ser la persona responsable d’introduir-lo qui ho faci en els idiomes que
consideri oportú, seguint la notació indicada per a que tingui efecte.
3.1.1.7 Canvi de nom de rol
A través d’aquest bloc podem canviar el nom dels rols dels usuaris del curs. Per
exemple, als cursos sobre activitats de la SCGHSVN podria resultar interessant canviar
el nom dels rols Professor i Estudiant per Organitzador i Assistent, respectivament.
Aquest canvi no té cap efecte funcional, només canvia el nom.

Imatge 89 - Afegir curs - Canvi de nom de rol

3.1.2

Assignació de rols en Curs
Un cop hem completat l’apartat dels paràmetres del curs i hem clickat el botó Desa els
canvis, ens apareixerà la següent finestra d’assignació de rols:
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Imatge 90 - Afegir curs - Assignació de rols

Com es pot veure a la imatge, tenim dues pestanyes en aquesta pantalla: Rols
assignats localment, i Excepcions als permisos. Aquesta segona pestanya no la
tractarem en aquest manual, però si es desitja més informació sobre les excepcions als
permisos, es pot consultar http://docs.moodle.org/en/admin/roles/override (en
anglès).
A continuació s’explicarà el procediment per a assignar professors al curs. El
procediment és idèntic per a la resta de rols. No obstant, la situació ideal és que
l’administrador assigni els professors i aquests matriculin els estudiants.
El primer que hem de fer és clickar sobre el link Professor. Passarem llavors a la
següent finestra:
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Imatge 91 - Afegir curs - Assignar rol Professor

Com podem veure, el primer que trobem a aquesta pantalla és un desplegable amb el
rol per a assignar. En el nostre cas hem escollit assignar el rol de Professor; si volem
assignar qualsevol altre rol només hem de seleccionar-lo al desplegable.
Tot seguit podem veure altres 2 desplegables: Durada de la inscripció i Comença. Amb
aquests desplegables escollim, respectivament, si l’assignació de rol tindrà una durada
determinada (generalment no serà així, sempre deixarem il·limitat) i a partir de quan
serà efectiva l’aplicació del rol (generalment el dia actual, que apareix per defecte).
A continuació veiem dues columnes, amb dos botons (Afegeix i Suprimeix) i un
checkbox amb un ull entre elles.
A la columna de l’esquerra tindrem els usuaris que actualment tenen el rol indicat al
primer desplegable en aquest curs. Com que acabem de crear el curs, aquesta columna
està buida. A la columna de la dreta tenim la llista d’usuaris del lloc. El que hem de fer
per a assignar als usuaris el rol és seleccionar-los de la columna de la dreta, i prémer el
botó Afegeix. Per a seleccionar-los, es pot fer com a qualsevol entorn Windows:
prement la tecla control podem seleccionar diferents usuaris, i amb la tecla shift
seleccionem un bloc d’usuaris. També podem veure que a sota d’aquesta columna
tenim un camp per a cercar usuaris. A la columna de la dreta tenim nom, cognoms i
adreça de correu dels usuaris, per tant, la cerca es fa per tots aquests camps, és a dir,
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podem introduir al camp de cerca un nom, cognom, o adreça de correu (o part d’ells), i
ens apareixeran a aquesta columna els usuaris que continguin aquesta cadena al seu
nom, cognom o adreça de correu.
Si volem que aquests usuaris no siguin visibles per als estudiants del curs, hem de
clickar el checkbox de l’ull abans de prémer el botó afegir.
A la següent pantalla, podem veure com s’ha afegit el professor Professor d’Exemple
amb el checkbox d’ocultació marcat (veiem que al costat del nom indica Assignació
oculta), l’usuari Exemple Usuari 1 sense marcar el checkbox (no s’indica res
d’assignació oculta), i veiem també com a la columna de la dreta s’ha cercat la paraula
nomail i tenim per tant tots els usuaris que tenen aquesta paraula al seu nom,
cognoms o adreça de correu (en aquest cas concret, a l’adreça de correu). Veiem que
llavors apareix un nou botó Mostra tots, que el que fa és eliminar el filtre de cerca i
tornar a mostrar tots els usuaris.

Imatge 92 - Afegir curs - Usuaris amb rol Professor

Podem veure que al final de la pàgina tenim dos botons, Assignació de rols en Curs:
CURS-EXE-MAN, i CURS-EXE-MAN. Clickant el primer botó tornarem a la pantalla de la
imatge Imatge 90 - Afegir curs - Assignació de rols), però mostrant les assignacions que
acabem de fer, i clickant sobre el segon entrarem al curs.
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3.2 Eliminació de curs
En aquest apartat s’explicarà què hem de fer per a eliminar definitivament un curs del
lloc.
Per a arribar a la pàgina des de la què hem d’esborrar el curs ho podem fer de dues
maneres: o bé accedint directament a la categoria a la que pertany el curs, a través del
link de la carpeta d’administració Cursos | Afegeix/edita cursos, o bé cercant el curs a
través d’una paraula clau. A continuació s’explicaran els dos mètodes, tot i que, per
facilitat d’ús, es recomana fer servir el segon.
3.2.1

Eliminació del curs navegant per les categories
Per a fer servir aquest mètode, hem de saber a quina categoria correspon el curs. Si ho
sabem, hem de clickar sobre el link Afegeix/edita cursos de la carpeta d’Administració
Cursos. Per a il·lustrar l’exemple, mirarem d’esborrar el curs que hem creat durant
l’explicació de com donar d’alta un nou curs, Curs d’Exemple per al Manual. Sabem que
aquest curs es troba a la categoria Cursos / Cursos ordinaris / [oculta]Genealogia /
Cursos 2.007/2.008, per tant, el primer que farem serà accedir a aquesta categoria
després d’haver clickat el corresponent link Afegeix/edita cursos.

Imatge 93 - Eliminació del curs navegant per les categories

Les fletxes indiquen les respectives categories mare.
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Un cop hem clickat sobre el corresponent link, accedirem a una pantalla similar a la
següent:

Imatge 94 - Eliminació de curs – Categoria, edició desactivada

En aquesta pantalla podem identificar diversos elements, però només explicarem el
que afecta l’eliminació del curs. Com podem veure a dalt a la dreta, tenim un botó que
diu Activa edició: si volem esborrar un curs, hem de clickar aquest botó. Obtindrem
llavors la següent pantalla:

Imatge 95 - Eliminació de curs – Categoria, edició activada

És possible que obtinguem directament aquesta pantalla sense haver de prémer el
botó Activa edició, això dependrà que com tinguéssim l’edició la darrera vegada que
vam accedir a una categoria.
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Aquí podem veure que al costat de cada curs trobem una sèrie d’icones. Per al que ens
interessa a nosaltres, és a dir, per a eliminar un curs, hem de clickar sobre la tercera
icona, l’aspa ( ). A continuació se’ns mostrarà el següent missatge de confirmació
d’eliminació de curs:

Imatge 96 - Eliminació de curs - Confirmació

Si estem segurs que volem esborrar el curs, clickem sobre el botó Sí. Apareixerà llavors
la següent pantalla que ens indica tot el que s’està eliminant del curs (aquesta és una
pantalla dinàmica, on aniran apareixen elements eliminats a mesura que s’eliminen) :

Imatge 97 - Eliminació de curs - Detall d'elements eliminats

Si tot ha anat bé, quan anem fins al final de la pàgina amb la barra de desplaçament
trobarem el missatge S’ha suprimit completament...:
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Imatge 98 - Eliminació de curs - Eliminació correcta

Clickem llavors el botó Continua, i tornarem a la pantalla que conté els cursos de la
categoria, a on podrem veure que ja no apareix el curs que acabem d’eliminar:

Imatge 99 - Eliminació de curs - Categoria sense el curs eliminat
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3.2.2

Eliminació del curs a través de la cerca
Aquesta segona manera d’esborrar el curs no requereix que sapiguem a quina
categoria pertany el mateix, només hem de saber el seu nom complet, part d’ell, o
inclús el nom curt.
El primer que hem de fer és anar al final de tot de la pàgina principal del lloc. Veurem
llavors un quadre de cerca que diu Cerca cursos. En aquest camp introduïm les
paraules que sapiguem que conté el curs i premem el botó Endavant:

Imatge 100 - Botó Cerca cursos

En l’exemple de la imatge, hem introduït les paraules a cercar curs exemple. El resultat
que obtindrem serà el següent:

Imatge 101 - Resultats de cerca

Com podem veure, apareixen tots els cursos que tenen al seu nom les paraules curs i
exemple. També veiem com les paraules curs i exemple apareixen remarcades en verd
a tota la pàgina. Podem observar que el segon curs que apareix és el que volem
esborrar. Tot i que en aquests resultats no veiem el nom curt del curs, també podem
fer la cerca per nom curt. Així doncs, si per exemple introduïm CURS-EXE com a clau
per a buscar, obtindrem el següent resultat:
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Imatge 102 - Resultats de cerca per nom curt

Recordem que el nom curt del nostre curs d’exemple és CURS-EXE-MAN, per tant, ens
ha tornat el resultat en base al nom curt, tot i que no el veiem.
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Un cop hem arribat a aquesta pàgina, hem de clickar el botó Activa edició. Quan fem
això, ens apareixerà al costat de cada curs les icones que teníem a l’anterior apartat.

Imatge 103 - Resultats de cerca - Activació d'edició

Per a eliminar el curs que ens interessi, només hem de clickar sobre la tercera icona
(aspa

), i procedir exactament igual que a 3.2.1 a dalt Eliminació del curs navegant

per les categories.
És possible que ens hagi aparegut directament la pantalla com es mostra a la Imatge
103 - Resultats de cerca - Activació d'edició, i no haguem de clickar el botó Activa
edició. Això dependrà de com tinguéssim configurada l’edició la darrera vegada que
vam accedir a aquesta pàgina.

3.3 Canvi de categoria de curs
En aquest apartat s’explicarà com canviar de categoria un curs. Això ho podem fer de
dues formes: a través de la pàgina de configuració del curs, o bé a través de la pròpia
pàgina de la categoria.
3.3.1

Canvi de categoria a través de la configuració del curs
La primera forma per a canviar un curs de categoria seria a través de la seva pàgina de
configuració. Podem accedir a aquesta pàgina de diverses formes:
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Mitjançant la cerca de cursos, activant edició, i clickant la icona d’edició ( ).
Podem consultar l’apartat 3.2.2, Eliminació del curs a través de la cerca, per a més
informació sobre cercar el curs.



Navegant per les categories del lloc fins a accedir a la categoria a la que pertany el
curs i clickant sobre la icona d’edició ( ) del curs que vulguem canviar. Podem
consultar l’apartat 3.2.1, Eliminació del curs navegant per les categories, per a
més informació sobre la navegació per categories.



Accedint al propi curs, i clickant sobre el link Paràmetres del bloc d’administració.
Atenció, perquè en aquest bloc la icona
del curs. En aquest cas és la icona

no correspón a l’edició de paràmetres

.

En qualsevol dels casos, accedirem a la següent pantalla:

Imatge 104 - Edició de paràmetres del curs

Per tal de canviar la categoria del curs, l’únic que hem de fer és seleccionar la nova
categoria al primer desplegable (Categoria), i clickar el botó de final de la pàgina Desa
els canvis.
3.3.2

Canvi de categoria a través de la pàgina de la pròpia categoria
En aquest cas, navegarem fins a la categoria que contingui el curs, bé a través del link
Afegeix/edita cursos de la carpeta Cursos del bloc principal d’Administració, o bé a
través de les categories de la pàgina principal. En qualsevol dels casos, hem d’arribar a
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la pàgina de la categoria que conté el curs i activar l’edició si no està activada (si ens
apareix el botó Activa edició a la part superior dreta vol dir que no ho està, hem de
clickar aquest botó).
Un cop estem en aquesta categoria i amb l’edició activada, només hem de seleccionar
(marcant el checkbox) el curs que volem canviar de categoria, i escollir al desplegable
Mou els cursos seleccionats a... la nova categoria a la que volem que pertanyi.

Imatge 105 - Canvi de categoria a través de la categoria actual

3.3.3

Canvi de categoria de diversos cursos a la vegada
Aquest cas només es pot aplicar a diversos cursos que estiguin a la mateixa categoria.
L’únic que hem de fer per a fer això és procedir com a l’apartat anterior, però marcant
tots els cursos que vulguem canviar de categoria.

3.4 Ocultació de curs
Abans d’explicar com s’oculta un curs, explicarem què significa ocultar un curs. Ocultar
un curs vol dir fer que aquest curs sigui invisible per als usuaris; els únics usuaris que
podran veure i accedir-hi a aquest curs seran els que tinguin drets de professor o
administrador sobre aquell curs.
Per a què serveix ocultar un curs? Quan s’acaba de crear un curs, aquest està buit fins
que el seu responsable (normalment el professor) introdueix la informació, les activitats
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i els recursos necessaris. Quan el curs està en aquest estat, sense format i sense
informació, ens pot interessar que no sigui visible, al menys fins que hi hagi un mínim
d’informació. Ocultar el curs s’ha de fer servir principalment per a preparar el curs abans
de fer-lo visible, però no s’hauria de fer servir per a modificar cursos que ja tenen cert
contingut i han estat publicats, per a evitar les molèsties que pot ocasionar a l’usuari
que ja està acostumat a accedir-hi trobar-se el missatge de que el curs no està
disponible.
Com s’oculta un curs? Per a ocultar un curs, podem fer-ho de dues maneres:


Accedint a l’edició dels paràmetres del curs i fent-lo invisible des d’allà.



Accedint a la seva categoria en mode edició i clickant sobre la i cona d’ocultar el
curs.

El primer mètode el farà servir habitualment el professor del curs, mentre que el segon
mètode només el podrà fer servir l’administrador de la categoria a on estigui el curs (o
l’administrador del lloc).
3.4.1

Ocultació a través dels paràmetres de configuració del curs
Per a ocultar el curs des dels seus paràmetres, el primer que hem de fer és accedir al
curs i clickar sobre el link Paràmetres del bloc d’Administració del curs (icona

).

Un cop hem accedit a la pantalla d’edició dels paràmetres del lloc, anem fins al bloc
Disponibilitat.

Imatge 106 - Ocultació de curs a través dels seus paràmetres

Seleccionem Aquest curs no està disponible per als estudiants al primer desplegable del
bloc, i clickem el botó Desa els canvis al final de la pàgina.
Tornar a fer visible el lloc
Per tornar a fer el curs visible només hem de seguir el mateix procediment, però
seleccionant al desplegable Aquest curs està disponible per als estudiants.
3.4.2

Ocultació a través de la seva categoria
L’ocultació d’un curs a través de la categoria només la pot dur a terme l’administrador
del lloc o de la categoria. Fer això és tan senzill com accedir a la categoria que conté el
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curs (a través del link Afegeix/edita cursos o navegant per les categories de la pàgina
principal), activar el mode edició si no ho està, i clickar sobre la icona de l’ull obert que
trobarem al costat del curs. Si l’ull apareix tancat, vol dir que el curs ja està amagat, i
clickant-lo el faríem visible.

Imatge 107 - Ocultació del curs a través de la categoria

Si no estiguéssim en mode edició, a on s’ha senyalat el botó Desactiva edició trobaríem
un altre botó: Activa edició. Només hem de clickar-lo per passar al mode edició.

3.5 Importació de curs
En determinades ocasions ens pot interessar que un curs tingui una estructura similar o
igual a un altre que haguem creat anteriorment. Per tal de fer això, el que farem serà
importar el curs ja creat. Com a administrador del lloc, el farem servir sobretot en
aquells cursos i metacursos que hem de crear iguals o molt similar a cada començament
de curs.
Per tal d’il·lustrar com es du a terme aquesta importació, ho farem seguint un exemple
real. Suposem que acabem de crear el metacurs Cursos Ordinaris de Genealogia
2.010/2.011 de la categoria Cursos / Cursos ordinaris / [oculta]Genealogia / Cursos
2.010/2.011. Aquest metacurs acabat de crear està totalment buit, i presenta el següent
aspecte:
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Imatge 108 - Importació de curs - Curs buit

A partir d’aquest moment, podríem començar a introduir manualment la informació al
metacurs, fent que segueixi la mateixa estructura de l’any anterior. A banda de la feina
que això comporta, hauríem d’estar mirant constantment un altre curs semblant per a
copiar l’estructura, i seria relativament fàcil passar algun detall per alt, sense adonarnos, fent que el resultat final no fos exactament igual
Enlloc de copiar manualment un altre metacurs, el que farem serà importar-lo. Per a fer
això, hem de clickar el link Importa del bloc d’administració del nou curs (veure imatge
anterior, Imatge 108 - Importació de curs - Curs buit). Ens apareixerà llavors la següent
pantalla:
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Imatge 109 - Importació de curs - Seleccionar curs origen

Com podem veure, al camp Cerca cursos ja hem introduït les paraules clau del curs que
volem importar: ordinaris genealogia, ja que volem fer que aquest nou curs tingui la
mateixa estructura que el de l’any anterior. Clickem el botó Cerca cursos i arribem a la
següent pantalla:

Imatge 110 - Importació de curs - Resultats de cercar curs origen

Com podem veure, ens ha tornat tots els metacursos que teníem aquestes paraules al
seu nom. Veiem que al costat del nom de cada curs hi ha un link que diu Utilitza aquest
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curs, hem de clickar aquest link per a fer servir el curs que hi ha al costat. Com que
volem importar el del darrer any, clickem sobre el link Utilitza aquest curs que hi ha al
costat de Cursos Ordinaris de Genealogia 2.009/2.010. Ens apareix llavors la següent
finestra:

Imatge 111 - Importació de curs - Importació de dades

Veiem que per defecte estan seleccionats els fòrums. Com que no ens interessa duplicar
aquests fòrums, els desmarquem, a través de la casella de marcatge, o bé a través del
link Cap. La resta de paràmetres els podem deixar com estan, i ja podem clickar el botó
Continua. Ens apareixerà llavors la següent pantalla, informant que hem seleccionat no
incloure cap usuari i que, per tant, s’han desactivat els mòduls incompatibles Exercici i
Taller. No ens hem de preocupar d’aquest avís, nosaltres no volem crear un curs amb
treballs entregats per alumnes del curs anterior. També ens informa dels fitxers del curs
i fitxers del lloc utilitzats al curs que s’inclouran, en el cas de l’exemple cap. Podem
clickar el botó Continua. Ens apareixerà llavors una pantalla informativa sobre les dades
que s’exporten del curs origen. Si tot acaba correctament, al final de la pantalla
trobarem el següent missatge:

Imatge 112 - Importació del curs - Resultat exportació dades curs origen
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Podem clickar el botó Continua, i ens apareixerà llavors una altra pantalla informant que
es disposa a importar les dades. Hem de tornar a clickar el botó Continua.

Imatge 113 - Importació de curs - Confirmació importació dades

Un cop fet això, ens torna a aparèixer una pantalla informativa de les dades importades,
semblant a la primera que hem trobat sobre les dades exportades. Si tot funciona
correctament, trobarem el següent missatge al final de la pantalla informativa:

Imatge 114 - Importació de curs - Resultat importació dades

Clickem llavors el botó Continua i accedim de nou al curs, amb tota l’estructura del curs
que acabem d’importar:

Imatge 115 - Importació de curs - Curs importat

235

Com podem veure, ja tenim un curs idèntic al que acabem d’importar. Ara la feina serà
revisar el contingut per a adaptar-lo al nou curs acadèmic. Podem veure que tant el nom
complet com el curt indiquen que es tracta del curs 2.010/2.011, però el contingut del
curs, a la secció principal, fa referència al 2.009/2.010 que acabem d’importar. També
tenim que els diferents blocs linken els cursos fills del metacurs importat.
L’administrador o professor pot escollir si prefereix tenir el curs buit i començar a
omplir-lo de zero, o bé importar un any anterior i modificar-lo. Nosaltres creiem que és
millor aquesta segona opció, ja que comportarà menys feina, i a més serà molt més fàcil
que acabin tenint una aparença més semblant.

3.6 Còpia de seguretat / Restauració de curs
En ocasions ens pot interessar fer una copia de seguretat de determinat curs, per si en
algun moment volem tornar a aquest estat. Per exemple, si ens disposem a modificar
l’estructura d’un curs i ens volem assegurar que passi el que passi podrem tornar a
deixar-lo com abans de començar les modificacions. A continuació, explicarem com s’ha
de fer una còpia d’un curs, i com es farà la seva restauració.
Per a poder dur a terme aquestes funcions, haurem d’entrar al curs que vulguem copiar,
i al bloc d’Administració del curs veurem que tenim, entre d’altres, aquests dos links:
Còpia de seguretat, i Restaura.
A continuació passem a explicar el procediment per a cadascun dels links.
3.6.1

Còpia de seguretat
Des d’aquest link, com el seu nom indica, podem fer una còpia de seguretat del curs,
que podrem restaurar a través del següent link, Restaura.
El primer que ens apareixerà quan clickem aquest link és una pantalla demanant què
volem incloure a la còpia. Apareix seleccionat tot per defecte, i ho deixarem així.
També tenim dos desplegables al final, Fitxers del curs i Fitxers del lloc utilitzats en
aquest curs; els deixarem també seleccionats per comoditat (tot i que aquest darrer en
principi no ha de guardar res, però tampoc té cap conseqüència negativa deixar-ho
marcat). Al principi de la pantalla tenim dos links Tots i Cap per a marcar o desmarcar
totes les caselles. Ho deixem tot marcat, i clickem el botó Continua:
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Imatge 116 - Bloc Administració - Còpia de seguretat
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A la següent pantalla ens apareixerà un avís en vermell indicant que no estem fent
còpies de les dades d’usuari, i que, per tant, no pot fer còpies de determinats mòduls.
En un principi a nosaltres això no ens afecta, doncs no fem servir aquests mòduls.
També apareix el nom que tindrà el fitxer de backup. Aquest nom, es crea
automàticament amb la paraula backup seguida d’un guió i el nom curt del curs, un
altre guió amb la data de creació (format anymesdia), i un darrer guió seguit de l’hora
de creació (hh:mm). Es recomanable deixar el nom que indica el sistema, ja que s’ha
donat casos de problemes en la restauració per culpa de canviar aquest nom. Tot
seguit, apareix informació sobre les activitats i recursos que dels que es farà el la còpia
de seguretat.

Imatge 117 - Bloc Administració - Còpia de seguretat
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Baixem al final d’aquesta pantalla i clickem el botó Continua. Apareixerà llavors una
pantalla informativa de les operacions que es duen a terme:

Imatge 118 - Bloc Administració - Còpia de seguretat

Tornem a clickar el botó Continua que apareix al final de la pantalla, i el sistema ens
mostra els fitxers de la carpeta backupdata del curs, que és a on es guarden aquests
arxius. Podem comprovar que s’ha creat correctament l’arxiu:

Imatge 119 - Bloc Administració - Còpia de seguretat - Resultat de l'operació
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3.6.2

Restaura
A través d’aquest link podrem restaurar el curs a un estat anterior. Generalment els
professors de la Societat no faran servir aquesta opció, però en cas de necessitat, hem
de tenir molt clares totes les implicacions de fer això abans de fer-ho i, en qualsevol
cas, contactarem sempre primer amb l’administrador del lloc.
Quan clickem aquest link, accedim a la carpeta backupdata dels arxius del curs.

Imatge 120 - Bloc Administració – Restaura

Per a començar la restauració del curs hem de clickar sobre el link Restaura (darrera
columna, Acció) del fitxer que vulguem restaurar. Per a aquest exemple, escollirem el
que s’ha creat a l’anterior apartat, backup-exe-profe-20101202-1716.zip. Ens
apareixerà un avís indicant que anem a començar el procés de restauració:

Imatge 121 - Bloc Administració - Restaura - Inici procés

Clickem Sí i apareixerà una pantalla informativa sobre les dades del fitxer de còpia.
Anem al final de la pantalla i clickem Continua. Després d’aquesta pantalla informativa,
ens apareixerà una altre a on se’ns demanaran dades sobre quins elements volem
restaurar. Ho podem deixar tot com està, excepte si volem recuperar només una part
del curs. És possible que haguem eliminat per error una determinada activitat o recurs,
i vulguem recuperar només això. En aquest cas, marcarem només el que vulguem
recuperar.
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En aquest exemple, farem una restauració completa del curs, per tant, ho deixarem tot
marcat.

Imatge 122 - Bloc d'Administració - Restaura - Seleccionar elements

Com podem veure, al principi de tot de la pàgina tenim un desplegable, Restaura en.
Aquest desplegable és molt important, ja que indica a on volem restaurar els elements,
i podem esborrar sense voler el curs actual. Les opcions del desplegable son les
següents:


Curs actual, primer se suprimirà.



Curs actual, s’hi estan afegint dades.



Curs existent, primer se suprimirà.



Curs existent, afegir-hi dades.

Com podem veure, abans de restaurar hem de fer dos eleccions clau: primer, si ho
volem restaurar al mateix o a un altre del que també siguem professor, i segon, si
volem afegir les dades, o si volem que primer s’elimini el contingut del curs. Des
d’aquest manual recomanem sempre afegir les dades, i en cas necessari ja
s’esborraran posteriorment les antigues. De l’altra manera podríem esborrar dades
sense voler que ja no podríem tornar a recuperar.
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Per a seguir l’exemple, seleccionem Curs actual, s’hi estan afegint les dades i clickem el
botó de final de la pàgina Continua. Apareix llavors una pàgina indicant que el procés
pot costar molt de temps, i amb un botó Restaura aquest curs ara. Clickem sobre
aquest botó.
Apareixerà a continuació una altra pantalla informativa, indicant els processos que
s’estan duent a terme. Si tot ha anat bé, al final de la pantalla tindrem el missatge La
restauració s’ha completat amb èxit. Clickem el botó Continua. Després de clickar
aquest botó tornem a accedir al curs automàticament. Podem comprovar com s’han
duplicat les activitats i recursos:

Imatge 123 - Bloc d'Administració - Restaura - Resultat de la restauració

Ara només faltaria eliminar els elements que no ens interessin dels duplicats.
En aquest manual s’ha recomanat afegir sempre dades, però si tenim molt clar que el
curs que tenim ja no ens serveix per res i no podrem recuperar res d’ell, podem fer
servir l’opció de suprimir abans.
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4 Gestió de categories
En aquest apartat explicarem tot el que es necessita saber per a poder gestionar les categories
del lloc correctament.

4.1 Alta de nova categoria
En aquest apartat s’explicarà com crear noves categories al lloc. Aquest serà un punt
important, ja que moltes parts del nostre lloc estan categoritzades per any, per tant,
quan comenci un nou any caldrà crear les corresponents categories per als nous cursos
(consultar apartat 5.2, Creació de contingut multilingüe
Moodle ofereix la possibilitat de traduir automàticament el contingut estàtic del lloc als
idiomes que haguem instal·lat i habilitat. Entenem per contingut estàtic del lloc els
menús de Moodle, els missatges que Moodle dóna a l’usuari, i, en general, tot aquell
contingut que no s’hagi introduït manualment, sinó que formi part de la instal·lació de
Moodle.
Si volem que el contingut introduït manualment també estigui disponible en diversos
idiomes, hem de ser nosaltres els encarregats d’introduir-lo en cada idioma que
vulguem que estigui disponible, i formatat de la manera adequada per a que això
funcioni.
Primer de tot, explicarem com ha d’estar configurat el lloc per a que això funcioni, i
quina modificació hem hagut de fer a Moodle per a això (ja que Moodle té un bug que
provoca que no funcioni correctament). Un cop explicada la configuració del lloc,
procedirem a explicar com introduir el contingut de manera que pugui ser vist en
diferents idiomes.
4.1.1

Configuració del lloc i modificacions a filter.php
Per a que el filtre multilingüe funcioni correctament, només hem de configurar els
paràmetres d’administració, després d’haver modificat adequadament el fitxer
/moodle/filter/multilang/filter.php.
La configuració dels paràmetres d’administració la podem trobar als apartats 8.7.3,
Filtres, i 8.7.3.2, Continguts multilingües.
Val la pena comentar que Moodle té un bug a l’actual filtre multilingüe que el fa
inservible a la pràctica. Per a poder fer servir el filtre multilingüe hem de fer servir la
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sintaxi antiga (per això s’ha marcat la corresponent opció), i a més a més s’ha hagut de
modificar també el fitxer /moodle/filter/multilang/filter.php.
Al següent apartat s’explicarà amb més detall la utilització d’aquesta sintaxi, però per a
explicar la modificació de filter.php introduirem aquesta sinaxi. A la sintaxi antiga la
part de text corresponent a un idioma concret s’ha d’encapsular entre les etiquetes
HTML <lang lang=”codi_idioma”> i </lang>, o bé <span lang=”codi_idioma”> i </span>.
El problema és que el tag span té moltes aplicacions al codi HTML, i quan l’editor l’ha
d’introduir per a algun element que no té res a veure amb l’idioma, el primer tag
</span> que troba fa que l’interpreti com final d’idioma, quan en realitat aquest tag
pertany a un altre span d’obertura, no pas al de l’idioma.
Per tal d’evitar això, s’ha hagut de fer una petita modificació al fitxer
/moodle/mod/filtre/multilang/filter.php: simplement canviant les 6 ocurrències de
(?:lang|span) per (?:lang) solucionem aquest problema. Com a conseqüència d’aquest
canvi, ara no podrem fer servir el tag span per a la definició d’idioma, però això no ens
representa cap desavantatge ni inconvenient.
4.1.2

Introducció de contingut multilingüe
Un cop tenim el lloc configurat apropiadament, explicarem com s’ha de fer per a que el
contingut del lloc estigui disponible en diversos idiomes. El primer que hem de tenir en
compte, és que només pot estar disponible als idiomes que haguem instal·lat al lloc. La
forma més ràpida de saber quins son aquests idiomes, tal i com tenim configurat el lloc
per defecte, és accedir a la pàgina principal i mirar el desplegable que tenim a la part
superior dreta per a escollir l’idioma. En aquest desplegable trobarem tots els idiomes
disponibles del lloc, i el seu codi (que també necessitarem).
La forma de fer-ho és molt senzilla, però s’ha d’explicar en detall ja que Moodle té una
sèrie de comportaments no desitjats que fan que haguem de vigilar especialment
aquestes traduccions.
La forma de fer-ho és tan senzilla com embolcallar cada tros de text d’un idioma
concret entre les etiquetes HTML <lang lang=”codi_idioma”> i </lang>. Així per
exemple, si creem un curs que es digui Orígens de la Genealogia i volem que el seu
nom aparegui tant en català com en castellà, haurem d’escriure el següent al nom
complet:
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<lang lang=”ca”>Orígens de la Genealogia</lang><lang lang=”es”>Orígenes de la
Genealogía</lang>.
Com es pot deduir de l’exemple, el codi per a l’idioma català és ca i el codi per al
castellà és es. Els idiomes i codis disponibles inicialment al nostre lloc són els següents:
català (ca), espanyol (es), anglès (en), francès (fr) i italià (it).
Com hem comprovat, el procediment és molt senzill, com a mínim als noms dels
cursos. El tema es complica quan això ho fem en una finestra d’edició. A continuació,
explicarem al següent apartat quin és el procediment que hem de seguir per a fer-ho
en una finestra d’edició, i poder assegurar que funcioni abans de fer-ho visible per a
tothom.
4.1.2.1 Introducció de contingut multilingüe a la finestra d’edició
Per a introduir contingut multilingüe a la finestra d’edició, el primer que hem de fer és
introduir el text en tots els idiomes que vulguem, deixant un espai entre ells, o bé
posant una sèrie de caràcters fàcilment identificables.
A la següent imatge es pot veure com s’ha fet això per al contingut de la categoria
Trobades. Com es pot veure a la imatge de l’edició a pantalla completa, hem inserit
una sèrie d’asteriscs per a tenir un element clarament identificable quan passem a
veure-la en codi HTML:
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Imatge 153 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició

Un cop ho tenim tot estructurat com volem que es vegi, hem de cickar el botó de
veure el codi HTML (

). En aquest cas, ens trobaríem la següent pantalla, en la que

podem apreciar la tira d’asteriscs que ens separa la part en català de la part en
castellà. Com es pot veure, just abans dels asteriscs estan l’etiqueta de tancar el tipus
de font i la de tancar la taula, i just a darrera la d’obertura de títol (<h1...>):
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Imatge 154 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Contingut HTML

Ara l’únic que hem de fer és “embolcallar” cada tros de codi amb les etiquetes
corresponents a l’idioma, en aquest cas, la primera part amb les etiquetes
corresponents al català i la segona les corresponents al castellà. Un cop fet això,
podem eliminar els asteriscs que només ens han servit per a major claredat a l’hora de
trobar on comença i on acaba cada idioma en codi HTML. Quedaria de la següent
manera (hem ressaltat amb el buscador de paraules de Firefox les paraules lang per a
més claredat, al final de tot el text aniria el </lang> que tancaria l’idioma castellà, no
s’arriba a veure a aquesta captura de pantalla):
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Imatge 155 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Introducció d'etiquetes lang

Un cop fet això, traiem la vista del mode HTML, i podem comprovar que tot està igual,
però sense els asteriscs:
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Imatge 156 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Etiquetes inserides

Teòricament, el procediment acaba aquí, ja podríem salvar els canvis i es veuria el
contingut multilingüe. No obstant, és molt recomanable, després d’haver introduït les
etiquetes i haver tornat a la vista normal de la finestra d’edició, tornar a passar a la
vista HTML i fer un recompte d’etiquetes lang. Per un bug de Moodle, hi ha vegades
que quan editem la finestra en mode normal ens afegeix etiquetes lang a on menys ho
esperem. És molt típic que després d’haver fet tot el procediment com s’ha indicat,
guardem la categoria i a l’hora de veure-la no es vegi com esperem, sinó que pot ser en
un idioma no apareix, o en l’altre apareix tot el text... això és degut a aquest bug de
Moodle que insereix etiquetes lang a on no ho esperem. Això és especialment sensible
quan modifiquem algun text que ja teníem correctament formatat.
Per tant, no podem assegurar que es veurà correctament fins que comprovem que en
HTML només té les etiquetes que fan falta, passem a edició estàndard, i quan tornem a
passar a edició HTML segueixen estan les mateixes etiquetes. S’ha pogut observar que
això passa bastant amb etiquetes div: hi ha vegades que moodle obre una etiqueta div i
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després no la tanca quan esperem. Per exemple, pot passar que obri l’etiqueta div a la
part en català del text i no la tanqui fins a la part castellana. Quan això passa, és comú
que ens introdueixi alguna etiqueta lang de tancament abans de la que hauria de ser la
primera, o bé de vegades elimina la que hem introduït nosaltres. Si tenim problemes
de que no conservem el nombre d’etiquetes lang que esperem, és molt important
revisar al codi HTML que les etiquetes estan correctament aparellades, és a dir, si hi ha
un <div...> hem de trobar el corresponent </div>, si hi ha un <table...> el seu
corresponent </table>...
De manera resumida, podem dir que per garantir que funcioni hem de seguir les
següents passes:
1- Introduir el text en tots els idiomes que vulguem.
2- Accedir al mode HTML i embolcallar cada idioma entre etiquetes lang.
3- Tornar al mode normal de la finestra d’edició.
4- Tornar de nou al mode HTML i assegurar-nos que segueixen estan exactament
les etiquetes lang necessàries, no ha desaparegut cap ni s’han afegit de noves.
Quan aquesta seqüència de 4 passos sigui correcta podem desar els canvis i s’ha de
veure tot correctament. Si tenim problemes en la visibilitat d’algun o tots els idiomes,
hem de revisar el codi HTML del contingut.
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Canvi de curs acadèmic).
El primer que hem de fer és anar a la categoria a on volem crear la nova subcategoria.
Per a fer això, ho podem fer a través del link Afegeix/edita cursos de la carpeta Cursos
del menú d’Administració, o bé navegant per les categories de la pàgina principal. En cas
que volguéssim crear una nova categoria principal (és a dir, al mateix nivell de
Disciplines, Cursos, Projectes...), hauríem d’anar al final de la pàgina d’afegir/editar
cursos, i prémer el botó Afegeix una nova categoria.
Per a il·lustrar aquest apartat, suposarem que estem canviant d’any i hem d’afegir els
cursos 2.010/2.011. Concretament, crearem la nova categoria per als cursos ordinaris de
Genealogia.
Primer de tot accedirem a la que seria la seva categoria mare, Cursos / Cursos ordinaris /
[oculta]Genealogia, a través del link Afegeix/edita cursos de la carpeta Cursos del menú
d’Administració.

Imatge 124 - Afegir categoria - Accedir a la categoria mare

Si veiem que no tenim activada l’edició, hem de clickar el botó Activa edició, que es
troba a la part superior dreta:
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Imatge 125 - Afegir categoria - Activar edició de categoria

Un cop tenim activada l’edició, hem de clickar sobre el botó Afegeix una subcategoria.

Imatge 126 - Afegir categoria - Botó Afegir una subcategoria

Accedirem llavors a la següent pantalla:
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Imatge 127 - Afegir categoria - Edició de nova categoria

Com podem veure a la imatge, ja hem introduït el nom de la categoria: Cursos
2.010/2.011. A sobre del nom, podem veure que està la categoria mare: Cursos / Cursos
ordinaris / [oculta]Genealogia. Això significa que podem crear la categoria des de
qualsevol categoria, no és imprescindible fer-ho des de la que serà la categoria mare, ja
que després podem canviar-la aquí.
NOTA: Podem veure que en aquesta categoria només s’ha escrit el
seu nom en català. Això s’ha fet així perquè el nom d’aquesta
categoria només serà visible per a l’administrador, en cas que fos una
categoria pública s’hauria d’escriure com a mínim també en castellà,
amb les convencions habituals de text traduït, per tal de no trencar
l’homogeneïtat del lloc.
Veiem també que tenim un camp per a la Descripció. En el cas de la categoria que estem
creant d’exemple, no és necessari introduir res a aquest camp, ja que la descripció
d’aquesta categoria només serà visible per a l’administrador. Els seus cursos seran
accessibles des d’un link a la categoria Cursos / Cursos ordinaris.
A les categories visibles pels usuaris, la seva Descripció serà el que veuran els usuaris
quan accedeixin a la categoria. Per exemple, quan els usuaris accedeixen a la categoria
Cursos / Cursos ordinaris, el que veuen és el següent:
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Imatge 128 - Afegir categoria - Visió usuari descripció categoria

Aquesta pantalla que acabem de mostrar és la Descripció que l’administrador ha
introduït anteriorment a la pantalla d’edició de la categoria:

Imatge 129 - Afegir curs - Visió administrador descripció categoria
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Un cop ja tenim la categoria mare seleccionada, el nom de la nova categoria, i la seva
descripció si s’escau, només cal prémer el botó Desa els canvis i ja tenim la nova
categoria creada.

4.2 Baixa de categoria
En aquest apartat explicarem com eliminar una categoria. El primer que hem de fer és
clickar sobre el link Afegeix/edita cursos de la carpeta Cursos del menú d’Administració.
A continuació, busquem la categoria que volem eliminar i fem click sobre la icona de
l’aspa (

) que hi trobarem al costat.

Si la categoria no està buida (pot contenir cursos, categories, o ambdues coses), ens
apareixerà la següent pantalla demanant què hem de fer amb el contingut:

Imatge 130 - Eliminar categoria - Eliminació categoria no buida

Amb els cursos i categories que conté podem fer dues coses: moure’ls a una altra
categoria, o bé eliminar-los també. Això ho haurem d’escollir al desplegable Què cal fer,
i si escollim moure’ls a una altra categoria, al desplegable Mou a haurem d’escollir a
quina categoria els mourem.
Tant si escollim moure’ls a una altra categoria com si escollim suprimir-los, després de
fer click sobre el botó Suprimeix el sistema ens mostrarà una pantalla amb informació de
les accions preses:

Imatge 131 - Eliminar categoria - Resultat eliminació categoria i canvi de categoria del contingut

255

Imatge 132 - Eliminar categoria - Resultat eliminació categoria i contingut

Als exemples que hem indicat només hi havia cursos, però si hi haguessin hagut
categories, el funcionament hagués estat exactament el mateix.

4.3 Moure categoria
Ens podria interessar canviar una categoria de lloc, és a dir, fer que la seva categoria
mare sigui una altre. Per exemple, suposem que dins la categoria Cursos / Cursos
ordinaris / [oculta]Genealogia ja no volem tenir les categories corresponents als cursos
2.007/2.008, 2.008/2.009 i 2.009/2.010, sinó que volem tenir aquestes categories dins
una subcategoria que es digués Anys anteriors. En aquest cas, el primer que hauríem de
fer seria crear la subcategoria Anys anteriors tal i com s’ha explicat a l’apartat 4.1, Alta
de nova categoria. Un cop tenim aquesta categoria, explicarem com es faria el
moviment de les categories. Hem de tenir en compte que en moure una categoria es
mouen tots els seus cursos i subcategories amb ella.
Per a fer un moviment de categoria, de nou el podem fer de dues formes: a través del
link Afegeix/Edita cursos de la carpeta Cursos del menú d’Administració, o bé a través de
la pàgina d’edició de la pròpia categoria. A continuació s’explicarà cadascun dels dos
mètodes.
4.3.1

Moure categoria a través del link Afegeix/edita cursos
Per a eliminar la categoria seguint aquest mètode, el primer que hem de fer és clickar
el link Afegeix/edita cursos de la carpeta Cursos del menú d’Administració. Un cop
estem a la pantalla amb totes les categories, l’únic que hem de fer és localitzar la
categoria que volem moure, i seleccionar al desplegable que apareix al seu costat a on
la volem moure.
A la següent captura veiem com movem la categoria Cursos 2.007/2.008, filla de la
categoria Cursos / Cursos ordinaris / [oculta]Genealogia.
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Imatge 133 - Moure categoria - Selecció nova categoria

Un cop haguem seleccionat la nova categoria al desplegable, la pàgina es tornarà a
carregar automàticament, mostrant la nova ubicació de la categoria. Com podem
veure a la següent imatge, la categoria Cursos 2.007/2.008 ha quedat ara com a
subcategoria d’Anys anteriors:
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Imatge 134 - Moure categoria - Resultat final

4.3.2

Moure categoria a través de l’edició
Per a moure una categoria a través de l’edició, el primer que hem de fer és accedir a la
mateixa, bé a través del link Afegeix/edita cursos, bé navegant per les categories del
lloc des de la pàgina principal.
Un cop hem accedit a la categoria que volem moure, hem d’assegurar-nos que estem
en mode edició, i si no ho estem, activar-lo (veure Imatge 125 - Afegir categoria Activar edició de categoria).
Un cop estem a la categoria en mode edició, hem de clickar el botó Edita aquesta
categoria:
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Imatge 135 - Moure categoria - Editar categoria
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Accedirem llavors a la pàgina d’edició de la categoria, i un cop a dintre només hem de
seleccionar al desplegable quina volem que sigui la nova categoria mare, i clickar el
botó Desa els canvis:

Imatge 136 - Moure categoria - Editar categoria - Seleccionar nova categoria
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5 La finestra d’edició
Un cop explicada la gestió dels cursos i de les categories, explicarem un element comú i
imprescindible per als dos tipus d’element: la finestra d’edició. Aquesta finestra és la mateixa
tant per a la descripció de les categories, com per a les descripcions del s cursos i de les
diferents seccions o blocs dels mateixos, i serveix per a introduir la informació que després es
veurà al lloc.
Primer de tot, explicarem per sobre quins elements té, i després procedirem a crear un apartat
per a les principals funcionalitats d’aquesta finestra. La finestra d’edició té aquest aspecte:

Imatge 137 - La finestra d'edició HTML

Podem veure que a la part superior disposem de dues files de botons i desplegables. Si estem
habituats a treballar amb els editors de textos més comuns, Microsoft Word i OpenOffice
Writer, la majoria d’elements ens resultaran familiars.
Els 3 primers desplegables serveixen per a escollir el tipus de lletra: font, mida, i estil (6 tipus
d’encapçalament, normal, adreça i preformatat).

Imatge 138 - Finestra d'edició - Desplegable tipus de lletra

El següent desplegable, Lang, no el farem servir. Aquest desplegable serveix per a definir
l’idioma del text. Això es útil si el servidor té instal·lat el programa aspell amb l’idioma que ens
interessi per tal d’activar el corrector ortogràfic (en el nostre cas no el té instal·lat), o bé per a
definir l’idioma de les diferents parts del text i aplicar el filtre multi llenguatge. El problema és
que Moodle té un bug al filtre multi llenguatge actual que fa que no es pugui fer servir a la
pràctica. Nosaltres hem solucionat això fent servir el filtre antic i modificant una petita part de
codi del fitxer /moodle/filter/multilang/filter.php, però si fem servir aquest desplegable
261

l’editor ens introdueix etiquetes HTML al contingut que fan que no funcioni correctament. Per
tant, aquest desplegable és millor que no el toquem per res.
A continuació, veiem que hi ha 4 botons abans d’una barra de separació. Aquests
quatre botons modifiquen l’estil de la font, fent que es vegi en negreta, cursiva, subratllada i
ratllada respectivament.
A continuació trobem aquests 2 botons, que serveixen també per modificar l’estil del
text. El primer serveix per a escriure text subíndex, i el segon per a escriure superíndex.
Exemples: aquest és text subíndex i aqu est és t ext superínd ex.
Aquesta icona, tot i que aquí no s’aprecia prou bé, és la icona dels documents Word, i
el que fa aquest botó és netejar el codi HTML de Word. En aquesta finestra d’edició, és
possible copiar una part d’un fitxer Word i enganxar-la aquí. Aquesta part copiada de
Word, probablement contindrà codi HTML introduït pel mateix Word (per exemple per a
taules, determinats estils…). Clickant aquest botó s’elimina aquest codi HTML que porta la
part copiada del Word. Però hem d’anar amb compte, ja que això pot provocar que
l’aspecte de la part copiada canviï respecte a com es veia a Word. De tota manera, val la
pena comentar que la millor manera d’introduir contingut aquí és fer-ho a través de la
pròpia finestra, no pas enganxant i copiant del Word. A continuació, mostrem dues
captures de pantalla d’un tros de text copiat del Word abans i després de clickar el botó,
perquè es pugui apreciar com clickar aquest botó pot tenir conseqüències no desitjades:

Imatge 139 - La finestra d'edició - Text copiat d'un Word, abans de netejar codi Word
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Imatge 140 - La finestra d'edició - Text copiat d'un Word, després de netejar codi Word

Els dos darrers botons de la primera fila són aquestes fletxa cap endarrere i cap
endavant. La seva utilitat és desfer i refer els canvis, respectivament. Són els
equivalents a prémer control+z i control+y al Word i a la majoria d’aplicacions.
Aquest bloc de botons serveixen per a canviar l’alineació del text, igual que a
Microsoft Word o a OpenOffice Writer. Com indica el dibuix, cada botó serveix,
respectivament, per alinear a l’esquerra, centrar, alinear a la dreta, i justificar.
Aquest botons serveixen per a canviar el sentit d’escriptura. En principi nosaltres
no haurem de fer-los servir per res. Això pot servir per a idiomes com per l’exemple
l’àrab, on l’escriptura es realitza de forma contraria a la nostra, és a dir, de dreta a
esquerra.
Aquests dos botons serveixen, respectivament, per a començar una llista
numerada i una llista amb vinyetes.
Aquests dos botons serveixen per disminuir i augmentar el sagnat
respectivament.
Aquests dos botons serveixen per a canviar el color de la lletra i el color del fons,
respectivament.
Aquest botó que Moodle anomena filet horitzontal serveix per a inserir una ratlla
horitzontal d’extrem a extrem. Això ens servirà per exemple, per si volem tenir
apartats ben diferenciats. Aquí podem veure un exemple a on s’han introduït dues
ratlles, separant cada secció, i aprofitem l’exemple per a mostrar l’ús del canvi de color
de la lletra i del fons (als títols de les seccions):
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Imatge 141 - La finestra d'edició - Filet horitzontal i canvi de colors de lletra i fons

Àncora. Descripció pendent.
Aquests 3 botons serveixen per a treballar amb links. Els dos primers botons
serveixen per afegir i treure hipervincles, el seu funcionament s’explicarà a l’apartat
5.1, Creació de links. El tercer botó serveix per a evitar que es creïn hipervincles
automàticament. Per exemple, si tenim en un text la cadena http://scghsvn.org,
Moodle el convertirà automàticament en un link que ens portarà a aquesta pàgina. Si
seleccionem un tros de text i clickem sobre aquest botó, moodle no convertirà
automàticament en hipervincles els textos que comencin per http://.
Aquest botó serveix per a inserir imatges. S’explicarà el seu funcionament a
l’apartat corresponent.
Amb aquest botó podrem inserir taules al contingut. S’explicarà el seu
funcionament a l’apartat corresponent.
Amb aquest botó podrem inserir emoticones. Clickant-lo s’obrirà una nova finestra
amb les emoticones disponibles. Només cal fer doble click a la que vulguem inserir per
a fer-ho.
Aquest botó serveix per a introduir caràcters especials, com podria ser per exemple
la lletra grega beta (β). Clickant el botó s’obre una finestra amb els caràcters
disponibles, només cal clickar sobre el que volem inserir per a fer-ho.
Cerca i reemplaça. Aquest botó serveix per a cercar una paraula i reemplaçar-la per
una altre. Si seleccionem una paraula o un tros de text abans de prémer el botó, la part
seleccionada ja apareix com la part a reemplaçar.
Veure el codi HTML. Prement aquest botó veurem tot el contingut de la finestra en
text pla amb les etiquetes HTML. Això ens serà molt útil per netejar codi introduït
automàticament per Moodle i que pot provocar mal funcionament del filtre d’idioma
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(s’explicarà a l’apartat corresponent). Aquí podem veure l’anterior imatge (Imatge 141
- La finestra d'edició - Filet horitzontal i canvi de colors de lletra i fons) després de
clickar aquest botó:

Imatge 142 - La finestra d'edició - Codi HTML de la Imatge 87

Aquesta icona, que trobem just a sota de la finestra d’edició, ens mostrarà una
sèrie d’accessos directes de teclat a les funcions d’edició.
Clickant aquest botó fem que la finestra d’edició passi a ser una nova finestra del
navegador, enlloc de ser una petita finestra a la pàgina actual. Com podem veure a la
següent pantalla, en mode finestra tenim una tercera línia d’edició. També podem
observar que aquesta icona ha canviat de forma, fent que la fletxa apunti a l’inrevés.
És molt important que un cop haguem acabat d’editar a finestra completa clickem
aquest botó, ja que si tanquem directament la finestra perdrem els canvis.

265

Imatge 143 - La finestra d'edició - Editor a pantalla com pleta

Com s’ha comentat anteriorment, en aquesta nova finestra tenim una nova fila de botons. Tots
aquests botons serveixen per a editar taules. L’explicació de tots aquests botons es donarà a la
secció destinada a les taules.

Imatge 144 - La finestra d'edició - Edició de taules a pantalla completa

5.1 Creació de links
En aquest apartat explicarem com crear hipervincles a la finestra d’edició fent servir els
botons corresponents:

.

Val a dir que si no es prem el tercer botó, a priori qualsevol frase que comenci per
http:// serà convertida automàticament en hipervincle, però podria ser que per la
configuració del lloc això no fos així. Si ens volem assegurar que el text és un hipervincle,
i a més el volem posar de manera més elegant, el millor és escriure el text i fer
l’hipervincle amb el primer botó.
Si volem introduir un hipervincle, el primer que hem de fer és escriure el text que volem
que faci d’ hipervincle. Un cop hem escrit aquest text, l’hem de seleccionar i prémer el
primer botó. Ens apareixerà llavors la següent finestra:
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Imatge 145 - Creació de links - Finestra d'inserció d'enllaç

Des d’aquesta finestra podem linkar una pàgina web, o bé un arxiu, que podem tenir ja
pujat a Moodle o el podem pujar en el moment de crear l’hipervincle.
Si volem linkar una pàgina web existent, el que hem de fer és introduir la seva adreça al
camp URL. Al següent apartat explicarem com linkar un arxiu pujat i com pujar-ne un i
linkar-lo.
El camp Títol, optatiu, serveix per a fer que quan passem el cursor per sobre de
l’hipervincle ens aparegui un petit requadre amb aquest títol. Al següent exemple,
podem veure aquest requadre: al camp Títol hem introduït Antiga pàgina de la
SCGHSVN, quan passem el cursor per l’hipervincle apareix el requadre:

Imatge 146 - Creació de links - Requadre del camp títol

Al desplegable Objectiu podem escollir on s’obrirà aquest hipervincle. Tenim les
següents opcions:


Cap: obre el link a la finestra actual, el seu contingut actual queda substituït.



Finestra nova: obre el link en una nova finestra del navegador.



El mateix marc: a la pràctica, té el mateix comportament que Cap.



La mateixa finestra: també té el mateix comportament que Cap.



Altres (no funciona): com indica el seu nom, aquesta opció no funciona.

267

Per tant, com podem deduir de les anteriors opcions, les úniques que realment
funcionen són Finestra nova i La mateixa finestra.
Per últim, comentar que si volem canviar un hipervincle que havíem introduït
anteriorment, hem de procedir de la mateixa manera que per a crear-ne un de nou,
però quan seleccionem el text i clickem el botó veurem la nova finestra amb els camps
que vam introduir la darrera vegada.
5.1.1

Linkatge d’arxius de Moodle
Com s’ha comentat anteriorment, des d’aquesta finestra també podem linkar
qualsevol arxiu que haguem pujat amb anterioritat al lloc, i inclús podem aprofitar per
pujar-lo i linkar-lo.
Per a fer això, el que hem de fer és clickar el botó Navega que apareix a la finestra
d’inserir un enllaç (Imatge 145 - Creació de links - Finestra d'inserció d'enllaç). Aquest
botó ens obrirà la següent finestra:

Imatge 147 - Linkatge d'arxius de Moodle - Seleccionar enllaç
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El que veiem a aquesta finestra son els fitxers del curs que estem editant. Com podem
veure, aquest curs només conté la carpeta backupdata, que es crea per defecte amb
qualsevol curs.
Tenim una primera línia de botons, agrupats sota el nom Selecció, que serveixen per a
manegar els fitxers ja existents del lloc. Si ens fixem, veurem que al costat de cada
fitxer tenim un checkbox per a marcar-lo. Amb els fitxers que haguem marcat podem
suprimir-los, canviar-los de carpeta, comprimir en un fitxer zip, i eliminar-los, prement
els respectius botons.
Com que en aquest cas no tenim cap fitxer pujat per a mostrar com linkar-lo, el que
farem serà mostrar primer com pujar un fitxer, i seguidament mostrarem com linkarlo. Si ja tenim el fitxer pujat a Moodle podem passar directament a l’apartat de
seleccionar el fitxer (5.1.1.2, Seleccionar el fitxer del curs).
5.1.1.1 Pujar el fitxer al servidor
El fitxer el podem pujar directament a l’arrel dels documents del curs, a una carpeta ja
existent, o bé crear-ne una nova carpeta. Per tal de fer el manual més complet,
explicarem com crear aquesta nova carpeta. Per a crear aquesta nova carpeta,
simplement hem d’introduir el nom de la nova carpeta al camp que hi ha a l’esquerra
del botó Crea una carpeta, i clickar-lo:
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Imatge 148 - Pujar el fitxer al curs - Crear nova carpeta

Ara pujarem el fitxer a aquesta carpeta. El primer que hem de fer, un cop hem creat la
carpeta, és clickar sobre el seu nom per a accedir-hi al seu contingut. Si el volem pujar
a una carpeta ja existent anteriorment o a la mateixa arrel, simplement hem de situarnos a la carpeta a on volem pujar l’arxiu. Un cop estem dintre de la carpeta a on volem
penjar el fitxer, clickem el botó Examinar…. Això ens obrirà una típica finestra de
navegació pels arxius del nostre equip:
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Imatge 149 - Pujar el fitxer al curs - Seleccionar fitxer de l'ordinador

Un cop haguem navegat fins a la carpeta del nostre equip a on estigui l’arxiu, hem de
fer doble click sobre el mateix (o seleccionar-lo i clickar el botó Abrir), per a tenir la
seva ruta preparada per pujar-lo:
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Imatge 150 - Pujar el fitxer al curs - Ruta de l'arxiu seleccionada

Un cop tenim la ruta preparada, hem de clickar el botó Penja. Esperem el temps que
trigui l’arxiu en pujar, i ja el tindrem a la carpeta que acabem de crear. Podem veure la
indicació El fitxer s’ha penjat amb èxit:
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Imatge 151 - Pujar fitxer al curs - Fitxer correctament pujat

5.1.1.2 Seleccionar el fitxer del curs
Un cop tenim el fitxer al curs, el que hem de fer és accedir a la carpeta que contingui el
fitxer (clickant sobre el noms de les carpetes accedim al seu contingut), i clickar sobre
el nom del fitxer que vulguem linkar. Això farà que la seva ruta aparegui directament al
camp URL de la finestra d’inserció d’enllaç:
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Imatge 152 - Linkar un arxiu - Arxiu correctament seleccionat

Ja només queda clickar el botó D’acord i ja haurem pujat el fitxer al servidor i l’haurem
linkat.
NOTA IMPORTANT: Com podem veure, Moodle introdueix
automàticament l’adreça URL de l’arxiu. Si canviem el lloc de servidor
o modifiquem l’adreça pública, aquest link deixarà de funcionar. Pet
tal d’evitar això, hem de substituir tota la ruta anterior a /file.php/…
per dos punts seguits (..). Per exemple:
http://proves.scgenealogia.net/moodle/file.php/243/Carpeta_dexem
ple/PDF_d_Exemple.pdf
quedaria: ../file.php/243/Carpeta_dexemple/PDF_d_Exemple.pdf
Això ens permetria canviar la URL del nostre lloc o canviar el nostre
lloc de servidor sense haver de revisar tots els hipervincles que
haguéssim introduït.

5.2 Creació de contingut multilingüe
Moodle ofereix la possibilitat de traduir automàticament el contingut estàtic del lloc als
idiomes que haguem instal·lat i habilitat. Entenem per contingut estàtic del lloc els
menús de Moodle, els missatges que Moodle dóna a l’usuari, i, en general, tot aquell
contingut que no s’hagi introduït manualment, sinó que formi part de la instal·lació de
Moodle.
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Si volem que el contingut introduït manualment també estigui disponible en diversos
idiomes, hem de ser nosaltres els encarregats d’introduir-lo en cada idioma que
vulguem que estigui disponible, i formatat de la manera adequada per a que això
funcioni.
Primer de tot, explicarem com ha d’estar configurat el lloc per a que això funcioni, i
quina modificació hem hagut de fer a Moodle per a això (ja que Moodle té un bug que
provoca que no funcioni correctament). Un cop explicada la configuració del lloc,
procedirem a explicar com introduir el contingut de manera que pugui ser vist en
diferents idiomes.
5.2.1

Configuració del lloc i modificacions a filter.php
Per a que el filtre multilingüe funcioni correctament, només hem de configurar els
paràmetres d’administració, després d’haver modificat adequadament el fitxer
/moodle/filter/multilang/filter.php.
La configuració dels paràmetres d’administració la podem trobar als apartats 8.7.3,
Filtres, i 8.7.3.2, Continguts multilingües.
Val la pena comentar que Moodle té un bug a l’actual filtre multilingüe que el fa
inservible a la pràctica. Per a poder fer servir el filtre multilingüe hem de fer servir la
sintaxi antiga (per això s’ha marcat la corresponent opció), i a més a més s’ha hagut de
modificar també el fitxer /moodle/filter/multilang/filter.php.
Al següent apartat s’explicarà amb més detall la utilització d’aquesta sintaxi, però per a
explicar la modificació de filter.php introduirem aquesta sinaxi. A la sintaxi antiga la
part de text corresponent a un idioma concret s’ha d’encapsular entre les etiquetes
HTML <lang lang=”codi_idioma”> i </lang>, o bé <span lang=”codi_idioma”> i </span>.
El problema és que el tag span té moltes aplicacions al codi HTML, i quan l’editor l’ha
d’introduir per a algun element que no té res a veure amb l’idioma, el primer tag
</span> que troba fa que l’interpreti com final d’idioma, quan en realitat aquest tag
pertany a un altre span d’obertura, no pas al de l’idioma.
Per tal d’evitar això, s’ha hagut de fer una petita modificació al fitxer
/moodle/mod/filtre/multilang/filter.php: simplement canviant les 6 ocurrències de
(?:lang|span) per (?:lang) solucionem aquest problema. Com a conseqüència d’aquest
canvi, ara no podrem fer servir el tag span per a la definició d’idioma, però això no ens
representa cap desavantatge ni inconvenient.
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5.2.2

Introducció de contingut multilingüe
Un cop tenim el lloc configurat apropiadament, explicarem com s’ha de fer per a que el
contingut del lloc estigui disponible en diversos idiomes. El primer que hem de tenir en
compte, és que només pot estar disponible als idiomes que haguem instal·lat al lloc. La
forma més ràpida de saber quins son aquests idiomes, tal i com tenim configurat el lloc
per defecte, és accedir a la pàgina principal i mirar el desplegable que tenim a la part
superior dreta per a escollir l’idioma. En aquest desplegable trobarem tots els idiomes
disponibles del lloc, i el seu codi (que també necessitarem).
La forma de fer-ho és molt senzilla, però s’ha d’explicar en detall ja que Moodle té una
sèrie de comportaments no desitjats que fan que haguem de vigilar especialment
aquestes traduccions.
La forma de fer-ho és tan senzilla com embolcallar cada tros de text d’un idioma
concret entre les etiquetes HTML <lang lang=”codi_idioma”> i </lang>. Així per
exemple, si creem un curs que es digui Orígens de la Genealogia i volem que el seu
nom aparegui tant en català com en castellà, haurem d’escriure el següent al nom
complet:
<lang lang=”ca”>Orígens de la Genealogia</lang><lang lang=”es”>Orígenes de la
Genealogía</lang>.
Com es pot deduir de l’exemple, el codi per a l’idioma català és ca i el codi per al
castellà és es. Els idiomes i codis disponibles inicialment al nostre lloc són els següents:
català (ca), espanyol (es), anglès (en), francès (fr) i italià (it).
Com hem comprovat, el procediment és molt senzill, com a mínim als noms dels
cursos. El tema es complica quan això ho fem en una finestra d’edició. A continuació,
explicarem al següent apartat quin és el procediment que hem de seguir per a fer-ho
en una finestra d’edició, i poder assegurar que funcioni abans de fer-ho visible per a
tothom.

5.2.2.1 Introducció de contingut multilingüe a la finestra d’edició
Per a introduir contingut multilingüe a la finestra d’edició, el primer que hem de fer és
introduir el text en tots els idiomes que vulguem, deixant un espai entre ells, o bé
posant una sèrie de caràcters fàcilment identificables.
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A la següent imatge es pot veure com s’ha fet això per al contingut de la categoria
Trobades. Com es pot veure a la imatge de l’edició a pantalla completa, hem inserit
una sèrie d’asteriscs per a tenir un element clarament identificable quan passem a
veure-la en codi HTML:

Imatge 153 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició

Un cop ho tenim tot estructurat com volem que es vegi, hem de cickar el botó de
veure el codi HTML (

). En aquest cas, ens trobaríem la següent pantalla, en la que

podem apreciar la tira d’asteriscs que ens separa la part en català de la part en
castellà. Com es pot veure, just abans dels asteriscs estan l’etiqueta de tancar el tipus
de font i la de tancar la taula, i just a darrera la d’obertura de títol (<h1...>):

277

Imatge 154 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Contingut HTML

Ara l’únic que hem de fer és “embolcallar” cada tros de codi amb les etiquetes
corresponents a l’idioma, en aquest cas, la primera part amb les etiquetes
corresponents al català i la segona les corresponents al castellà. Un cop fet això,
podem eliminar els asteriscs que només ens han servit per a major claredat a l’hora de
trobar on comença i on acaba cada idioma en codi HTML. Quedaria de la següent
manera (hem ressaltat amb el buscador de paraules de Firefox les paraules lang per a
més claredat, al final de tot el text aniria el </lang> que tancaria l’idioma castellà, no
s’arriba a veure a aquesta captura de pantalla):

278

Imatge 155 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Introducció d'etiquetes lang

Un cop fet això, traiem la vista del mode HTML, i podem comprovar que tot està igual,
però sense els asteriscs:
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Imatge 156 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Etiquetes inserides

Teòricament, el procediment acaba aquí, ja podríem salvar els canvis i es veuria el
contingut multilingüe. No obstant, és molt recomanable, després d’haver introduït les
etiquetes i haver tornat a la vista normal de la finestra d’edició, tornar a passar a la
vista HTML i fer un recompte d’etiquetes lang. Per un bug de Moodle, hi ha vegades
que quan editem la finestra en mode normal ens afegeix etiquetes lang a on menys ho
esperem. És molt típic que després d’haver fet tot el procediment com s’ha indicat,
guardem la categoria i a l’hora de veure-la no es vegi com esperem, sinó que pot ser en
un idioma no apareix, o en l’altre apareix tot el text... això és degut a aquest bug de
Moodle que insereix etiquetes lang a on no ho esperem. Això és especialment sensible
quan modifiquem algun text que ja teníem correctament formatat.
Per tant, no podem assegurar que es veurà correctament fins que comprovem que en
HTML només té les etiquetes que fan falta, passem a edició estàndard, i quan tornem a
passar a edició HTML segueixen estan les mateixes etiquetes. S’ha pogut observar que
això passa bastant amb etiquetes div: hi ha vegades que moodle obre una etiqueta div i
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després no la tanca quan esperem. Per exemple, pot passar que obri l’etiqueta div a la
part en català del text i no la tanqui fins a la part castellana. Quan això passa, és comú
que ens introdueixi alguna etiqueta lang de tancament abans de la que hauria de ser la
primera, o bé de vegades elimina la que hem introduït nosaltres. Si tenim problemes
de que no conservem el nombre d’etiquetes lang que esperem, és molt important
revisar al codi HTML que les etiquetes estan correctament aparellades, és a dir, si hi ha
un <div...> hem de trobar el corresponent </div>, si hi ha un <table...> el seu
corresponent </table>...
De manera resumida, podem dir que per garantir que funcioni hem de seguir les
següents passes:
5- Introduir el text en tots els idiomes que vulguem.
6- Accedir al mode HTML i embolcallar cada idioma entre etiquetes lang.
7- Tornar al mode normal de la finestra d’edició.
8- Tornar de nou al mode HTML i assegurar-nos que segueixen estan exactament
les etiquetes lang necessàries, no ha desaparegut cap ni s’han afegit de noves.
Quan aquesta seqüència de 4 passos sigui correcta podem desar els canvis i s’ha de
veure tot correctament. Si tenim problemes en la visibilitat d’algun o tots els idiomes,
hem de revisar el codi HTML del contingut.
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6 Canvi de curs acadèmic
En aquest apartat s’explicaran totes les accions que caldrà prendre quan comenci un nou curs
acadèmic. Certes parts de l’estructura del lloc han de ser actualitzades manualment a cada
començament de curs, concretament les categories Cursos, Activitat, i Junta Directiva. En
aquest apartat explicarem detalladament quines accions caldrà prendre.
La resta de categories, Disciplines, Projectes, Fòrums, Publicacions i Secretaria no s’han de
modificar amb motiu del nou curs acadèmic.

6.1 Canvis a la categoria Cursos
Haurem de fer canvis a cadascuna de les subcategories de la categoria Cursos (Cursos
ordinaris, Cursos monogràfics, i Cursos externs). Els canvis a fer seran els mateixos per a
les 3 subcategories, per tant, s’explicaran per a la subcategoria Cursos ordinaris i es pot
estendre l’explicació a la resta de subcategories. S’explicarà concretament la
incorporació del curs 2.010/2.011.
De forma resumida, es pot dir que el que s’ha de fer és afegir el nou apartat
corresponent al nou curs acadèmic a la descripció de la categoria, i els corresponents
linkatges als metacursos de les diferents temàtiques, que també haurem de crear
juntament amb les seves corresponents subcategories. A continuació es definirà el
procediment detalladament, pas a pas.
6.1.1

Creació de les noves subcategories per als metacursos
A cadascuna de les 3 subcategories de la categoria Cursos – Cursos ordinaris, Cursos
monogràfics, i Cursos externs – tenim una subcategoria oculta per a cada temàtica.
Aquesta categoria oculta, a la seva vegada, conté una subcategoria no oculta per a
cada curs acadèmic. Per tant, el primer que hem de fer és crear la nova subcategoria
corresponent al nou curs acadèmic a cada categoria oculta de cada temàtica.
S’entendrà millor amb el següent exemple.
Per exemple, per tal de crear la nova subcategoria per als cursos ordinaris de
Genealogia, hauríem d’accedir a la categoria que indica el desplegable (Cursos / Cursos
ordinaris / [oculta]Genealogia), en mode edició, i clickar el botó Afegeix una
subcategoria:
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Imatge 157 - Creació anual noves subcategories - Afegir categoria

Quan clickem aquest botó se’ns mostrarà la pantalla típica de creació de nova
categoria (veure Imatge 127 - Afegir categoria - Edició de nova categoria). No és
necessari introduir cap descripció de la nova categoria, ja que només seria visible per a
l’administrador, simplement donar-li el nom adient, Cursos 2.010/2.011, i clickar el
botó. Un cop fet això arribarem a la següent pàgina, la de la categoria que acabem de
crear, en mode edició:

Imatge 158 - Afegir categoria anual - Categoria afegida

Podem veure que estem ara dins la categoria que acabem de crear, en mode edició.
Ara hem de repetir el procediment per a cada temàtica de la que tingui cursos la
subcategoria Cursos ordinaris (o la que estem actualitzant, el cas de l’exemple és
aquest). En general, seran les categories ocultes de les categories Cursos / Cursos
ordinaris, Cursos / Cursos monogràfics, i Cursos / Cursos externs.
Des d’aquesta mateixa pàgina, podem accedir des del desplegable a la categoria oculta
de la següent temàtica (Cursos / Cursos ordinaris / [oculta]Heràldica) i repetir el
procediment, o bé, de forma més ràpida, clickar directament aquí el botó Afegeix una
subcategoria i canviar la categoria mare durant la seva creació.
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6.1.2

Creació dels metacursos
Un cop hem creat les corresponents categories, hem de crear els metacursos de cada
temàtica. Per a fer això, l’únic que hem de fer és accedir a la categoria corresponent, i
clickar el botó Afegeix un nou curs. Podem consultar l’apartat 1.2.3.2, Cursos de la
categoria Cursos, per a saber quin nom complet i curt hem de donar al nou curs. Hem
de tenir en compte que als paràmetres del curs hem d’indicar que es tracta d’un
metacurs (hem de canviar el valor per defecte).
Un cop clickem el botó Desa els canvis, ens apareixerà la finestra per a assignar cursos
fills. Com que encara no els tindrem, podem passar a veure el curs clickant sobre el link
de la barra de navegació, o bé anar a la pàgina principal del lloc clickant el botó Inici:

Imatge 159 - Creació dels metacursos - Assignació de cursos fills

Recordem que amb això hem creat el curs buit, en algun moment el responsable
d’aquest curs haurà d’introduir el contingut. També podem importar el metacurs de
l’any anterior per tal de tenir la mateixa estructura i modificar el contingut a
conveniència. Per a veure com s’importa un curs consultar l’apartat 3.5, Importació de
curs.
De cara a la finalització del procés al següent pas, pot resultar interessant obrir un
fitxer de text (es pot fer servir el mateix Bloc de notas de Windows) i anar guardant els
links als cursos que acabem de crear. Per a fer això, situem el cursos sobre el link que
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acabem d’indicar de la barra de navegació, clickem el botó dret del ratolí i escollim
l’opció Copiar la ruta de l’enllaç, anem llavors al fitxer de text i fem Botó dret 
Enganxar (o control+v). Pot resultar útil apuntar al costat d’aquest enllaç a quina
temàtica correspon. Per exemple:
Genealogia  http://proves.scgenealogia.net/desmoodle/course/view.php?id=242
NOTA:

Aquesta

adreça

d’exemple

correspon

al

lloc

en

desenvolupament.
6.1.3

Modificació de la categoria Cursos ordinaris/monogràfics/externs
Un cop hem creat les corresponents subcategories i metacursos, només falta editar la
categoria, en el cas de l’exemple que estem fent servir, Cursos ordinaris.
Un cop estem en mode edició, el que hem de fer és afegir el nou apartat per als cursos
del nou curs acadèmic, Cursos 2.010/2.011 en el cas de l’exemple, i les temàtiques
indentades, seguint el format de la resta d’anys. Per a cada temàtica, hem de linkar el
metacurs que hem creat a l’apartat anterior, bé obrint un altre navegador i copiant les
adreces de cada metacurs de la barra de navegació, o si hem creat el fitxer de text a
6.1.2, agafant d’aquí els hipervincles. No hem d’oblidar que les descripcions de les
categories les tenim tant en català com en castellà, per tant hem de modificar també la
part en castellà.
Per a més informació sobre la finestra d’edició, consultar l’apartat 5, La finestra
d’edició.
NOTA IMPORTANT: Si introduïm l’hipervincle tal i com l’hem copiat
al fitxer de text o tal i com apareix a la barra de navegació, haurem de
revisar tots els links si canviem de servidor. Per tal d’evitar això, hem
de canviar tot el que hi ha abans de /course a l’hipervincle per dos
punts seguits (..), de tal manera que la ubicació serà relativa a la
carpeta d’instal·lació de Moodle, fent-la independent del servidor a
on tinguem allotjat el lloc. Per exemple,
http://proves.scgenealogia.net/desmoodle/course/view.php?id=242
l’hauríem de canviar per ../course/view.php?id=242.
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6.2 Canvis a la categoria Activitats
La categoria Activitats té una estructura bastant similar a la categoria Cursos, per tant,
els canvis d’aquesta categoria també seran bastant similars, i no s’explicaran amb tant
de detall, sinó que es remetrà al lector a l’apartat 6.1 per a més detalls.
De manera semblant a com està estructurada la categoria Cursos, aquesta categoria
conté 4 subcategories: Sortides, Conferències, Trobades, i Altres activitats. Cadascuna
d’aquestes categories conté un metacurs per any, que engloba les activitats d’aquell
tipus i any, i a la descripció de la categoria tenim els links a aquests metacursos. Per a
més claredat, incloem una imatge de la categoria Sortides, a on podem veure a la part
esquerra de la descripció els links als metacursos de cada any, també es pot veure a sota
la subcategoria oculta [oculta]Sortides:

Imatge 160 - Canvis a la categoria Activitats - Subcategoria Sortides

El que hem de fer a continuació és molt similar al que hem fet per a la categoria Cursos,
per tant, s’explicarà de forma més genèrica, i per a més detalls podem consultar de nou
l’apartat 6.1, Canvis a la categoria Cursos. De nou, s’explicarà només per a una
subcategoria, Sortides; la resta de categories s’hauran de modificar exactament de la
mateixa manera.
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El primer que hem de fer és accedir a la seva subcategoria [oculta]Sortides i afegir la
corresponent subcategoria Sortides 2.011. Un cop fet això, creem el metacurs Sortides
SCGHSVN 2.011 dintre de la categoria que acabem de crear, i apuntem la seva adreça
web, com s’ha explicat a l’apartat 6.1.2. Si es vol, es pot importar el metacurs d’algun
any anterior per tal de tenir la mateixa estructura.
Un cop tenim la nova categoria i el nou metacurs, hem de procedir de la mateixa
manera que a 6.1.3 i editar la categoria Activitats, afegint el link al nou metacurs a la
banda esquerra de la descripció, tant a la part catalana com a la castellana.

6.3 Canvis a la categoria Junta Directiva
L’únic que s’ha de fer en aquesta categoria quan es canvia d’any és crear el
corresponent curs Reunions [any] dintre de la categoria oculta [oculta]Reunions de
Junta.
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7 Crear i restaurar manualment còpia de seguretat del lloc
sencer
En aquest apartat s’explicarà com realitzar manualment un backup de tot el lloc, i com
restaurar-lo.

7.1 Backup del lloc
Per a fer un backup manual del lloc, no és estrictament necessari posar-lo en mode
manteniment, però si que és convenient, per tal d’evitar possibles pèrdues d’informació
que els usuaris estiguin introduint al lloc mentre es realitza aquesta còpia de seguretat.
Per tant, si ens ho podem permetre, les passes a seguir per a realitzar el backup seran
els següents:
1- Informar als usuaris amb antelació de la data i hora en què el lloc estarà en
mode manteniment. Si és possible, informar també de quan tornarà a estar
disponible.
2- Arribat el moment, activar el mode manteniment del lloc.
3- Fer la còpia de seguretat.
4- Desactivar el mode manteniment.
A continuació, explicarem cadascun d’aquests punts.
7.1.1

Informar als usuaris
Per a informar als usuaris, hi ha diverses opcions, com per exemple introduir un
esdeveniment al calendari o introduir una nova notícia. Nosaltres creiem que la forma
més segura és afegir una nova notícia al lloc amb la informació, amb la qual cosa tots
els usuaris enregistrats rebran el missatge informatiu (recordem que el fòrum de
notícies és de subscripció obligatòria), i, complementàriament, modificar la secció de
tema de la pàgina principal (on inicialment tenim el logo de la Societat) per tal que
aquí aparegui també l’avís.
Quan introduïm una nova notícia al lloc la tenim a la pàgina principal, però pot passar
que la introducció de posteriors notícies faci que aquesta desaparegui de la pàgina
principal, per això ho reforcem amb la modificació de la secció de tema.
Quan modifiquem la secció del tema, tenim l’avís disponible per a tothom que visiti la
pàgina, però també pot passar que algun usuari no visiti molt el lloc i precisament ho
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faci mentre el lloc està en mode manteniment. Gràcies a la introducció de la notícia, si
és un usuari enregistrat, rebrà un correu indicant aquesta interrupció.
Com podem veure, les dues alternatives són complementàries, podem dir que a on no
arriba un dels mètodes d’avís, arriba l’altre, per tant, la millor opció seria fer les dues
coses.
7.1.1.1 Informar mitjançant el fòrum de notícies
Per a informar mitjançant el fòrum de notícies, l’únic que hem de fer és afegir un nou
tema a aquest fòrum. A la pàgina principal, sota el títol Notícies del lloc, tenim el botó
Afegeix un nou tema:

Imatge 161 - Backup del lloc - Informar al usuaris a través del fòrum de notícies - Botó Afegeix un nou
tema

Un cop clickem el botó, ens apareixerà la pantalla típica dels fòrums per a introduir un
nou missatge. Hem de recordar que si volem mantenir la coherència del lloc, aquest
missatge l’hauríem de donar tant en català com en castellà, de la forma que ja s’ha
explicat a l’apartat 5.2, Creació de contingut multilingüe.
A continuació mostrem un exemple de notícia:
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Imatge 162 - Backup del lloc - Creació de notícia informant de la interrupció del servei

Un cop hem completat l’Assumpte i el Missatge del nou tema de debat, podem clickar
el botó Envia al fòrum al final de la pàgina.
ATENCIÓ: Abans d’aquest botó, podem veure que hi ha una casella
que diu Envia correu ara. Si marquem aquesta casella, s’enviarà el
correu automàticament quan clickem el botó Envia al fòrum. Si no ho
fem, el missatge s’enviarà transcorreguts 30 minuts. És recomanable
no marcar-ho per tal de tenir aquest petit període de temps per a
poder modificar la notícia si un cop enviada al fòrum veiem que ens
equivocat en alguna cosa o que el missatge no queda com
esperàvem.
A continuació mostrem com quedaria aquesta notícia a la pàgina principal:
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Imatge 163 - Backup del lloc - Notícia informativa de les tasques de manteniment

Com podem veure, amb això sembla que seria suficient per a que l’usuari quedés
informat de la interrupció del lloc. El problema és que aquesta notícia, que ara veiem la
primera ja que és la darrera que hem introduït, podria deixar de veure’s a mesura que
s’afegissin noves notícies al lloc. És per això que procedirem també a modificar la secció
de tema, és a dir, la part que, al nostre lloc, conté el logo i les sigles de la Societat.
7.1.1.2 Informar modificant la secció de tema de la pàgina principal
Per a modificar aquesta secció el que hem de fer és, com habitualment, activar edició i
clickar la icona corresponent que trobarem sota el logo de la Societat. A la següent
imatge remarquem el botó Desactiva edició, que si indiqués Activa edició haurem de
clickar per a activar l’edició, i senyalem també la icona d’edició de la secció de tema:

Imatge 164 - Backup del lloc - Accés a modificació de la secció de tema de la pàgina principal

291

NOTA: Si hem introduït anteriorment una notícia per a informar de la
interrupció, podem seleccionar el contingut de la notícia per a copiarlo aquí. Si ho fem així, seria recomanable seleccionar el contingut de
la notícia en mode HTML, per tal de copiar també els codis d’idioma
(recordem, clickant el botó

). Recordem que si copiem el

contingut en mode HTML, també haurem de posar la secció de tema
en mode HTML quan l’editem per a introduir l’avís.
Un cop clickem sobre aquesta icona, accedirem a la finestra d’edició, i aquí ja podrem
modificar aquesta secció de tema, lliurement, o bé copiant el text de la notícia
introduïda anteriorment. Si es necessita informació sobre com modificar el contingut
d’aquesta secció de tema, es pot consultar l’apartat 5, La finestra d’edició.
A continuació mostrem com queda la pàgina després d’haver copiat el text de la
notícia d’exemple de l’apartat anterior. Ens hem permès modificar el color de fons del
títol, posant-lo de color groc, per a fer-ho més visible:

Imatge 165 - Backup del lloc - Secció de tema de la pàgina principal modificada

7.1.2

Fer la còpia de seguretat

1- Activar mode manteniment.
2- Accedir a la carpeta del servidor que conté els arxius de Moodle i comprimir-la.
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3- Tanquem la següent pantalla:

4- Ja tenim el fitxer comprimit al servidor:
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5- Altra opció: comprimir el contingut de desmoodle, però no la pròpia carpeta:

6- Escollim nom i ruta de l’arxiu a comprimir. És interessant indicar la data del backup.
En aquest cas ho indica el 20101104 (4 del 11 del 2.010):
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7- Tanquem la finestra:

8- Ara hem de fer la còpia del directori de dades. Accedim a la seva carpeta contenidora,
seleccionem el directori i el comprimim:
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9- Podem escollir, en zip ja va bé:

10- Tanquem la següent finestra:
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11- No fer cas als warning. Ja tenim la carpeta moodledata comprimida:

12- Fer el backup de la BBDD.
13- Accedir a phpMyAdmin:
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14- Seleccionar la BBDD. Com que l’exemple l’estem fent amb el Moodle en
desenvolupament, la BBDD de l’exemple és desmoodle. Al lloc en producció la BBDD
serà moodle.

15- Clickem Exportar:
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16- Clickem Continuar sense modificar cap opció (es podria marcar l’opció de comprimir
en zip):

17- Es genera un arxiu que es descarrega a l’ordinador:
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18- Un cop hem fet aquests 3 passos, ja tenim tot el necessari per a restaurar el sistema:
a. Arxiu comprimit amb el software.
b. Arxiu comprimit amb la carpeta moodledata.
c. Arxiu que conté la BBDD exportada.
7.1.3

Restaurar la còpia de seguretat
Farem el cas més complet, aquell que hem de modificar config.php perquè estem
canviant el nom de la BBDD i el directori de moodledata.

1- Seleccionem l’arxiu i el descomprimim:
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2- Seleccionem el directori a on l’extraurem. A l’exemple serà segmoodle, al lloc en
producció podria ser tranquil·lament moodle.

3- Tanquem la finestra:
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4- Ara procedirem a restaurar la carpeta moodledata:

5- Seleccionem la carpeta a on volem descomprimir moodledata. En el nostre cas, serà
proves:
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6- Tanquem la finestra:

7- Ara toca restaurar la BBDD. Creem una nova BBDD:
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8- Introduïm nom per a la BBDD i clickem el botó de crear:

9- Clickem el link Regresar:
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10- Afegim l’usuari (ja el tenim creat d’abans, si s’escau es podria crear un de nou, sempre
que després siguem conseqüents a config.php):

11- Seleccionem Todos los privilegios i clickem Hacer Cambios:
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12- Clickem regresar:

13- Comprovem que és tot correcte: BBDD, usuari, i està buida:
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14- Accedim a phpMyAdmin i seleccionem la BBDD que acabem de crear:

15- Podem veure que està buida (el 0 entre parèntesi, no hi ha res). Seleccionem
importar:
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16- Clickem Examinar i busquem l’arxiu .sql que hem generat a l’anterior apartat.
17- Ens fixem que la codificació sigui UTF-8 i que no estigui marcada l’opció Importació
parcial. Clickem el botó Continuar:

18- Fixem-nos el missatge indicant que la importació s’ha efectuat correctament, i també
com al menú esquerre ja tenim totes les taules importades:
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19- Accedim a Operaciones. És probable que Cotejamiento no sigui el que ha de ser, com
en el nostre cas (latin1_swedish_ci):

20- Si és el cas, seleccionem utf8_unicode_ci i clickem continuar:
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21- Podem veure la barra verda indicant que la consulta s’ha executat correctament:

22- Si tornem a accedir a operaciones veurem que a cotejamiento ja surt el que esperem.
23- Un cop ja ho tenim tot al seu lloc, toca rectificar l’arxiu config.php.
24- Arxiu original:
$CFG = new stdClass();
$CFG->dbtype = 'mysql';
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$CFG->dbhost = 'localhost';
$CFG->dbname = 'scgene00_desmoodle';
$CFG->dbuser = 'scgene00_scghsvn';
$CFG->dbpass = 'ramon2010';
$CFG->dbpersist = false;
$CFG->prefix = 'mdl_';
$CFG->wwwroot = 'http://proves.scgenealogia.net/desmoodle';
$CFG->dirroot = '/home/scgene00/public_html/proves/desmoodle';
$CFG->dataroot = '/home/scgene00/public_html/proves/desmoodle/moodledata';
25- Veiem que hem de canviar el nom de la BBDD, wwwroot, dirroot i dataroot:
$CFG = new stdClass();
$CFG->dbtype = 'mysql';
$CFG->dbhost = 'localhost';
$CFG->dbname = 'scgene00_segmoodle';
$CFG->dbuser = 'scgene00_scghsvn';
$CFG->dbpass = 'ramon2010';
$CFG->dbpersist = false;
$CFG->prefix = 'mdl_';
$CFG->wwwroot = 'http://proves.scgenealogia.net/segmoodle';
$CFG->dirroot = '/home/scgene00/public_html/proves/segmoodle';
$CFG->dataroot = '/home/scgene00/public_html/proves/moodledata';
26- Deshabilitar el mode manteniment.

311

8 Paràmetres d’Administració
En aquest apartat es definiran els paràmetres més importants de la secció d’administració del
nostre lloc.
Aquest apartat només pretén ser una petita guia de la configuració original del lloc, per tal de
poder restablir els seus paràmetres en cas de modificar-los per error.
També es donarà una breu descripció d’aquells paràmetres que es consideri que
l’administrador pot tenir interès a canviar, tot i que el lloc estigui configurat per defecte amb
els paràmetres que s’han estimat més adients.
La seva estructura serà la que trobaríem si anéssim navegant pel bloc d’administració
desplegant els diferents blocs de dalt a baix.

8.1

Notificacions
Clickar sobre aquest link serveix principalment per a dues coses:
1- Instal·lar nous mòduls o actualitzacions a l’aplicació.
2- Executar manualment el cron periòdic.
Aquest és un link que no haurem de tenir en compte normalment, ja que el cron està
automatitzat i no serà necessari instal·lar nous mòduls o actualitzacions (tot i que,
encara que no sigui necessari, sempre és interessant tenir la darrera versió que sempre
porta solucions a bugs de versions anteriors).

8.2 Usuaris

Imatge 166 - Administració del lloc - Carpeta Usuaris

Des d’aquesta carpeta es gestionar tot el que fa referència als usuaris del curs. Tenim 3
subapartats: Autenticació, Comptes i Permisos, que s’explicaran a continuació.
8.2.1

Autenticació
Aquesta carpeta serveix per a gestionar tot el que fa referència a l’accés dels usuaris al
lloc.
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Imatge 167 - Carpeta Usuaris - Subcarpeta Autenticació

Dintre del bloc d’autenticació tenim els següents subapartats:


Gestió de l’autenticació



Comptes manuals



Sense connexió
NOTA: En realitat a l’apartat Autenticació tenim el menú Gestió de
l’autenticació, i després tindrem un link per a cada tipus
d’autenticació que tinguem habilitada. En el nostre cas només tenim
habilitats Comptes manuals i Sense connexió.

8.2.1.1 Gestió de l’autenticació
Aquesta part serveix per a indicar els mètodes d’autenticació acceptats al nostre lloc, i
la seva configuració. Consta de dos blocs: Connectors d’autenticació actius i
Paràmetres comuns. Al primer bloc el que veiem és la llista de mètodes d’autenticació
habilitats, en l’ordre en que s’aplicaran quan un usuari intenti accedir al lloc. Nosaltres
per defecte només tindrem els dos que no es poden des habilitar: Comptes manuals i
Sense connexió. Als següents apartats s’explicarà cadascun d’aquests dos mètodes
d’autenticació.
Podem veure que aquest apartat dels connectors té quatre columnes: Nom, Habilita,
Amunt/Avall, Paràmetres. En el nostre cas, a la columna Habilita podem veure que
tenim la icona de l’ull tancat a tots els connectors: això és així perquè només tenim
habilitats els dos que apareixen per defecte. Si tinguéssim algun altre connector
habilitat aquí veuríem l’ull obert. També veiem que la columna Amunt/Avall està
buida. Si tinguéssim habilitats dos o més mètodes d’autenticació dels que tenim ocults,
aquí veuríem fletxes cap amunt i cap avall que ens servirien per a ordenar els mètodes
d’autenticació (posant més amunt els que vulguem que es facin servir primer). Per
últim, a la columna Paràmetres podem accedir a la configuració de cadascun dels
connectors d’autenticació. Accedir a través d’aquest link seria el mateix que clickar els
links que apareixen sota Gestió de l’autenticació, a la carpeta d’Administració Usuaris |
Autenticació. Aquests paràmetres s’explicaran als corresponents apartats.
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Imatge 168 - Gestió de l'autenticació - Connectors d'autenticació actius

Després d’aquest bloc tenim el bloc Paràmetres comuns. A continuació s’explicarà que
significa cada paràmetre, i quins valors prenen per defecte al nostre lloc (que no son
forçosament els que apareixen per defecte quan s’instal·la Moodle). Escrivim primer el
nom del paràmetre, a continuació el valor que donem (en itàlica), i tot seguit una breu
descripció:


Autoregistre: Inhabilita. Aquest paràmetre indica si permetrem que els usuaris es
puguin donar d’alta al lloc per ells mateixos. El tenim inhabilitat per defecte per
tal d’evitar que usuaris sense control accedeixin al lloc i introdueixin brossa a
fòrums, wikis…



Botó d’entrada de visitants: Mostra. Mostrem el botó d’entrada com a visitant a la
pantalla de login, ja que si no ho fem, el sistema no permet l’accés als cursos amb
entrada permesa a visitants.



URL d’entrada alternatiu: Buit. Aquest camp serveix per a fer servir una pàgina
externa al lloc com a pàgina d’entrada. En el nostre cas accedirem a través del
propi lloc, per tant ho deixarem buit.



URL de recuperació de contrasenyes: Buit. Aquest camp només es fa servir si la
gestió de contrasenyes es fa des de fora de Moodle. En el nostre cas ho gestionem
tot a través del lloc, per tant ho deixem buit.
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Instruccions: Buit. Aquest és un camp d’edició de text on podem indicar
instruccions a l’usuari per a accedir al lloc. Aquestes instruccions apareixeran a la
pàgina de login. Pot resultar interessant si per exemple tenim alguna política
concreta de nom d’usuari (com per exemple que el nom d’usuari fos
nom.cognom). En el nostre cas el tenim buit, però es pot canviar sempre que es
consideri oportú donar determinades instruccions d’accés al lloc.



Dominis de correu permesos: Buit. Aquest camp serveix per limitar les adreces de
correu a determinat domini. Si aquí introduíssim, per exemple, scghsvn.net
scghsvn.org (dominis separats per un espai en blanc), només permetríem noves
altes d’usuaris amb adreça de correu @scghsvn.net i @scghsvn.org, qualsevol
altre adreça de correu electrònic seria rebutjada. Inicialment nosaltres
permetrem usuaris amb qualsevol adreça de correu, per tant aquest camp està
buit.



Dominis de correu denegats: Buit. El comportament és el contrari al de l’anterior
camp. Introduirem aquí els dominis que no permetrem a les adreces de correu. Es
pot veure que l’anterior camp és molt més restrictiu que aquest. De nou, com que
nosaltres permetrem inicialment qualsevol adreça de correu, aquest camp l’hem
de deixar buit.



Restrict domains when changing email: Sí (checkbox marcat). Aquest camp està
relacionat amb els dos anteriors. En aquest cas, deixant marcat el camp el que
estem fent és aplicar les polítiques dels dos anteriors camps quan es fa un canvi a
l’adreça de correu d’un usuari. És a dir, les polítiques definides als dos camps
anteriors s’apliquen en fer l’alta d’un nou usuari, mentre que aquest camp indica
si aplicarem aquestes mateixes polítiques a usuaris ja existents que canviïn
d’adreça de correu. Tot i que inicialment aquest paràmetre no ens afecta pel fet
de no tenir cap domini limitat, el deixarem marcat per si algun dia volem aplicar
aquestes politiques.



Clau pública de ReCAPTCHA: Buit. En el cas de tenir formularis de registre, aquí
tindríem la cadena de caràcters utilitzada per a visualitzar l’element ReCAPTCHA.
Aquest és un element que es fa servir per tal d’evitar els enregistraments
automàtics de robots que generen spam. En el nostre cas, com que totes les altes
es fan manualment i no hi ha cap formulari d’enregistrament, no ens afecta i per
tant el deixem buit.
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Clau privada de ReCAPTCHA: Buit. Cadena utilitzada per a la comunicació entre el
nostre servidor Moodle i el servidor recaptcha.net. Com s’ha explicat a l’anterior
punt, no ens afecta i per tant queda buit.

8.2.1.2 Comptes manuals
Amb aquest link accedim a la configuració de comptes manuals. Amb aquest mètode
tots els comptes han de ser creats manualment per l’administrador. Aquest tipus
d’autenticació només permet modificar quins paràmetres volem que siguin e ditables
per l’usuari i quins no. Tenim 14 camps modificables, i les opcions per a cada
paràmetre son 3:


Desblocat: l’usuari pot modificar el camp en qualsevol moment.



Desblocat si està buit: l’usuari només pot modificar el camp si no conté cap
valor.



Blocat: l’usuari no pot modificar el camp.

Si tot el manteniment dels usuaris el porta l’administrador i volem tenir més control
sobre les dades dels usuaris, és recomanable blocar els camps sobre els que volem
mantenir el control (o com a mínim, fer servir l’opció de desblocat si està buit).

Imatge 169 - Autenticació - Comptes manuals

8.2.1.3 Sense connexió
Accedint a aquest link només ens mostra per a que es fa servir aquest mètode
d’autenticació, a mode informatiu, no hi ha cap paràmetre configurable. Aquest
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mètode d’autenticació es farà servir quan vulguem impedir l’accés al lloc a un
determinat usuari. Es pot consultar l’apartat 2.5, Afegir nous camps al perfil d’usuari
Com hem pogut comprovar, Moodle incorpora una sèrie de camps per al perfil dels
usuaris prou complert. No obstant, és possible que vulguem afegir un camp
personalitzat, alguna informació que vulguem guardar sobre els usuaris. Per exemple, al
nostre lloc hem creat el camp Correspondència electrònica, que fem servir per a saber si
un usuari prefereix rebre els butlletins a través d’un correu electrònic, o bé a través de
correspondència ordinària. En aquest apartat explicarem com crear nous camps per al
perfil dels usuaris.
El primer que hem de fer és obrir la carpeta d’Administració Usuaris | Comptes. Aquí
dins veiem que hi ha un link que diu Camps del perfil d’usuari; si clickem sobre aquest
link accedirem a la següent pantalla:

Imatge 64 - Afegir nous camps al perfil d'usuari

Com podem veure, aquí tenim diversos elements per a modificar. El primer element
modificable que veiem és el títol Altres camps, que conté la icona d’edició al seu costat.
Això és una categoria; els camps personalitzats que introduïm apareixen per defecte a la
categoria Altres camps, però podem afegir tantes categories com vulguem, amb el botó
Crea una nova categoria de perfil. Si recordem els perfils dels usuaris, els seus
paràmetres per defecte els tenim dividits en les següents categories: General, Imatge,
Interessos, i Opcional. Si clickem la icona que tenim al costat del títol Altres camps,
tindrem l’opció de canviar el nom de la categoria. Per exemple, en el nostre cas,
passarem a dir-li Camps SCGHSVN:
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Imatge 65 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Canvi de nom de categoria

El tema de la creació i edició de categories té un funcionament prou senzill i intuïtiu, i a
més no es preveu que sigui necessària la creació de més categories, per tot això, no
entrarem en més detall sobre la creació i edició de categories al perfil d’usuari;
passarem directament a explicar la creació de nous camps de perfil, que si que pot ser
més necessari, i a més pot no ser tant intuïtiu. Respecte els camps d’usuari ja creats,
comentar que, com podem veure, també tenen les icones d’eliminació i edició: el seu
funcionament és l’habitual del lloc, per tant no cal tornar-lo a explicar. Quan hi ha més
d’un camp a la mateixa categoria, també apareixen les fletxes d’ordenació; tampoc és
necessari explicar res d’aquestes fletxes, serveixen per a organitzar els camps com més
ens agradi.
Per a crear un nou perfil d’usuari el que hem de fer es clickar sobre el desplegable i
escollir quin tipus de camp volem crear: camp de text, checkbox, menú d’opcions o àrea
de text. Per a qualsevol d’ells, tindrem un bloc general que és idèntic per a tots, i
després un bloc específic que depèn del tipus de camp creat. A continuació explicarem
el bloc general, i després explicarem què vol dir cada tipus de camp i els seus
paràmetres específics.
8.2.2

Paràmetres comuns
Sigui quin sigui el tipus de camp que creem, el primer que trobarem per a omplir serà
el bloc Paràmetres comuns (a continuació es mostra aquest bloc per al camp
Correspondència electrònica):
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Imatge 66 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Paràmetres comuns

A continuació s’explicarà el significat de cadascun dels camps:


Nom curt (ha de ser únic). Aquest és l’identificador del camp d’usuari, normalment
una paraula o dues identificatives. Al nostre exemple li hem dit correspelec.
ATENCIÓ: Aquest camp no pot contenir majúscules. Tot i que no
donarà error si les introduïm, podem tenir problemes a l’hora de
carregar usuaris mitjançant un fitxer csv.



Nom. Nom del camp, el que veurà l’usuari al seu perfil.



Descripció del camp. Aquí introduirem una petita descripció del camp (què
significa, per a què serveix...).



Aquest camp és obligatori? Indica si és obligatori que el camp contingui algun
valor, o bé pot quedar buit.



Està blocat aquest camp? Si el camp està blocat només el podrà modificar
l’administrador, no ho podrà fer el propi usuari.



Dades úniques? Indica si aquest valor es pot repetir o cada usuari ha de tenir un
valor diferent a la resta. Aquest camp es podria fer servir per a identificadors únics.
Per exemple, imaginem que volem introduir el camp Número de soci, en aquest
cas, hauríem de dir que les dades són úniques, ja que no podem tenir 2 socis amb
el mateix número de soci. Hem de vigilar de no marcar que les dades han de ser
úniques en segons quins tipus de camp: per exemple, si creem un checkbox no
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podem marcar això, ja que només podríem tenir un usuari amb el checkbox marcat
i un altre sense marcar.


Cal visualitzar a la pàgina de registre? Si permetem que els usuaris s’enregistrin
ells mateixos, amb aquest camp indiquem si aquest camp els hi apareixerà a l’hora
d’omplir les dades del seu perfil, o no. En el nostre cas no ens afecta, ja que no
permetem auto enregistrament d’usuaris.



Per a qui és visible aquest camp? Podem escollir si aquest camp el pot veure
qualsevol persona, només els usuaris enregistrats, o bé ningú (excepte
administradors).



Categoria. En aquest desplegable escollim a quina de les categories de perfil
creades per nosaltres ha de pertànyer aquest camp. En el nostre cas, només ens
apareix al desplegable la categoria Camps SCGHSVN, ja que no hem creat cap més
categoria.

8.2.3

Camp de text
El camp de text es fa servir per a introduir una única línea de text. Es podria fer servir,
per exemple, per a demanar la cita preferida de l’usuari, o bé una frase que li serveixi
de recordatori de la seva contrasenya; en general, qualsevol dada que es pugui
introduir en una única línea de text.
A continuació mostrem els paràmetres específics d’aquest camp:

Imatge 67 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Camp de text



Valor per defecte. Si volem que aquest tingui un valor predeterminat per defecte,
hem d’introduir aquí aquest valor.



Mida de visualització. Aquí indiquem la longitud que tindrà el camp que
mostrarem per a omplir. Això no vol dir que no es puguin introduir més caràcters,
només és la mida del camp, en aquest cas, 30. Per a que quedi més clar: podem
veure que aquest 30 està dins d’un petit requadre blanc, el que este m determinant
aquí és precisament la mida del requadre que mostrarem.



Longitud màxima. Nombre màxim de caràcters que es poden introduir al camp.
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És un camp de contrasenya? Quan s’indica que és un camp de contrasenya, el text
que introdueixi l’usuari serà emmascarat, és a dir, no es veurà mentre l’escriu, sinó
que es veuran asteriscs en el seu lloc. Pot ser útil per a camps confidencials que
l’usuari no vulgui que es vegin mentre l’escriu, com per exemple un número de
compte corrent o de targeta de crèdit.

8.2.4

Checkbox
Aquest camp és el que s’anomena una ‘casella de marcatge’, és a dir, simplement
conté un requadre que el podem tenir marcat, o no. L’únic camp addicional que tenim
al nostre lloc, Correspondència electrònica, és precisament un checkbox. Aquest camp
només té un paràmetre específic: si la casella estarà marcada per defecte o no.

Imatge 68 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Checkbox

8.2.5

Menú d’opcions
Un camp de tipus menú d’opcions és el que anomenen habitualment un desplegable.
Aquest tipus de camp només té dos paràmetres específics: la llista d’opcions del
desplegable, i la que sortirà marcada per defecte. Al camp Opcions del menú, l’únic que
hem de fer és introduir cada opció a una línea diferent, i al camp Valor per defecte hem
d’escriure la que volem que aparegui per defecte. Si aquesta darrera no la escrivim
exactament igual a com l’hem escrit al camp anterior, ens indicarà l’error i no ens
deixarà guardar el nou camp d’usuari.

Imatge 69 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Menú d'opcions

8.2.6

Àrea de text
Aquest camp és un àrea on es pot introduir qualsevol element que es pugui introduir
mitjançant la finestra d’edició. Només tenim 3 paràmetres específics: el número de
columnes, el número de files que es podran omplir, i una finestra d’edició per a
introduir el valor per defecte que vulguem.
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Imatge 70 - Afegir nous camps al perfil d'usuari - Àrea de text

Limitar temporalment l’accés a un usuari, per a més informació sobre el seu
funcionament.
8.2.7

Comptes
Dintre d’aquest bloc podrem modificar tot el que sigui relatiu als comptes d’usuaris,
podem veure la llista d’usuaris, podem afegir usuaris en bloc, usuaris individualment,
canviar les imatges dels usuaris i modificar els camps del perfil. A continuació
s’explicarà cadascuna de les funcionalitats accessibles des del bloc.

Imatge 170 - Carpeta Usuaris - Subcarpeta Comptes

8.2.7.1 Explora la llista d’usuaris
Clickant aquest link accedirem a la llista de tots els usuaris del lloc. Si tenim més de 30
usuaris, tindrem diverses pàgines amb 30 usuaris com a màxim per pàgina.
El primer que trobem en aquesta pantalla és el nombre total d’usuaris del lloc, en una
barra de títol. A sota d’aquesta informació tenim la indicació del nombre de pàgines
que tenim, amb els links corresponents per a saltar a la pàgina que vulguem.
A continuació trobem el filtre, en mode bàsic. En aquest mateix bloc tenim el botó per
a veure les característiques avançades del filtre. La utilització d’aquest filtre s’explicarà
amb detall al corresponent apartat.
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A sota del filtre, trobem un link per a afegir un nou usuari (Afegeix nou usuari). El
comportament d’aquest link és exactament igual al del link que apare ix a la carpeta
d’administració Comptes, per tant queda explicat a l’apartat 2.1, Alta d’usuaris.
A continuació trobem la llista d’usuaris pròpiament dita. Aquesta llista conté 7
columnes, i apareix ordenada alfabèticament pel nom dels usuaris. A la capçalera de
les 5 primeres columnes podem veure el nom de cada columna: Nom / Cognoms,
Correu electrònic, Població, País, i Darrer accés. Aquests noms de columna són links, i
clickant sobre qualsevol d’ells ordenarem els usuaris per aquell camp, alfabèticament
(la columna Darrer accés mostrarà primer l’usuari que menys temps faci que ha accedit
al sistema). Fent un segon click obtindrem l’ordenació inversa. També podem observar
que les dues darreres columnes no tenen nom: aquestes columnes contenen,
respectivament, els links per a editar i suprimir usuaris. Si clickem sobre el link
Suprimeix se’ns mostrarà una pantalla de confirmació, i si confirmem donem de baixa
del sistema l’usuari (més informació a 2.2, Cercar usuaris: utilització del filtre
Per als apartats que s’explicaran a continuació, necessitarem poder cercar usuaris al
sistema. Moodle ofereix una eina molt potent per a cercar usuaris, però precisament per
la seva completesa, requereix que l’expliquem abans de fer-la servir. No és difícil de fer
servir, ja que és molt intuïtiva, però per la quantitat d’opcions que ofereix, creiem que
és convenient explicar-la. Aquest filtre el trobarem a diversos llocs del sistema, un d’ells,
el que farem servir en aquest apartat, a l’apartat Explora la llista d’usuaris de la carpeta
Usuaris | Comptes del menú d’Administració.
Aquest filtre, en un principi el trobem amb les característiques avançades ocultes. En
aquest mode, simplement podem filtrar per nom complet, és a dir, per nom i cognoms.
Tindrem un espai en blanc a on introduir la cadena a buscar, i un desplegable a on
podem escollir una de les següents opcions, auto explicatives: conté, no conté, és igual
a, comença per, acaba en, i està buit. Si escollim aquesta darrera opció de cerca, el
quadre de text es desactivarà (lògicament, si cerquem que estigui buit, no té sentit
introduir res aquí).

Imatge 57 - Cercar usuaris - Filtre simple
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Cada cop que s’aplica un filtre, el filtre queda guardat, i es poden anar aplicant diferents
filtres sobre resultats ja filtrats. Per exemple, per a il·lustrat aquest manual, s’han creat
usuaris d’exemple al lloc. Si introduïm el filtre conté i al quadre de text escrivim la
paraula exemple, el sistema ens retornarà els 28 usuaris que hi ha. Si sobre aquest
resultat apliquem un altre filtre i ara volem que ens mostri els que contenen la paraula
estudiant, llavors ens retornarà els 2 usuaris que hi ha que contenen al seu nom complet
les paraules exemple i estudiant. A més de mostrar això, també mostrarà tots els filtres
que tenim actius, els quals podem eliminar individualment, o bé tots clickant un botó:

Imatge 58 - Cercar usuaris: utilització del filtre

Com podem veure a la imatge, primer de tot ens indica el nombre d’usuaris trobats
sobre el total d’usuaris del sistema. A continuació, ens torna a mostrar el bloc per a
afegir un nou filtre, tot seguit ens indica els filtres que tenim actius, i els usuaris que
compleixen les restriccions dels filtres aplicats (el link Afegeix un nou usuari és típic
d’aquesta pantalla, però té relació amb els filtres).
NOTA: Si introduïm diverses paraules a cercar, les interpretarà com a
una cadena atòmica, igual que interpreta així Nom complet. És a dir,
si introduïm com a cadena a cercar estudiant exemple o exemple
estudiant no trobarà cap coincidència. Hauríem d’introduir estudiant
d’exemple per a que ens tornés aquest resultat. No és sensible a
majúscules.
Com podem veure, a Filtres actius tenim els filtres que hem aplicat i dos botons:
Suprimeix filtres seleccionats i Suprimeix tots els filtres. Si clickem sobre aquest darrer
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botó eliminarem tots els filtres i se’ns mostrarà de nou la llista completa d’usuaris del
sistema. Com podem veure, al costat de cada filtre aplicat hi ha un checkbox (s’ha
marcat el primer per a l’exemple). Si volem esborrar només un filtre determinat, només
hem de marcar el seu checkbox i clickar el botó Suprimeix filtres seleccionats. En el cas
de l’exemple, si clickéssim aquest botó eliminaria el filtre que indica que el nom complet
conté exemple, i ens mostraria tots els usuaris que contenen la paraula estudiant al seu
nom complet.
Un cop s’ha explicat el funcionament del filtre simple, passarem a explicar les
característiques avançades del filtre.
8.2.8

Característiques avançades del filtre
Com podem veure a la Imatge 57, tenim un botó al filtre que diu Mostra
característiques avançades. Si clickem sobre aquest botó se’ns desplegarà tot un seguit
de nous camps per a fer la cerca:

Imatge 59 - Característiques avançades de filtre

La majoria d’aquests camps per filtrar són prou auto explicatius, i a més, com podem
veure, cadascun dels camps té la icona de l’interrogant al costat que clickant-la ens
mostrarà una finestra amb informació del filtre. No obstant, intentarem explicar
breument els més interessants.
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Els 5 primers, fins a Població inclòs, tenen exactament el mateix funcionament que
l’explicat al filtre simple. En qualsevol cas, potser val la pena comentar que el primer
camp, Nom complet, faria la cerca indistintament a nom i cognoms.
A continuació veiem el camp País seguit d’un desplegable desactivat (en color gris). Al
primer desplegable podem escollir que sigui igual o que sigui diferent, i si fem això
se’ns activarà el quadre gris per escollir el país en concret de la llista de disponibles.
El següent filtre, Confirmat, serveix per a cercar segons si l’usuari ha estat confirmat o
no per l’administrador del sistema. En el nostre cas, com que no permetem auto
enregistrament, aquest camp no és aplicable, no hi ha usuaris pendents de
confirmació.
Després trobem un camp una mica especial: Perfil. Aquest camp realment serveix per a
cercar segons els camps d’usuari no estàndard de Moodle, és a dir, aquells que hem
afegit posteriorment. En el nostre cas, l’únic camp que tenim, i que per tant trobem al
primer desplegable, és correspelec, que correspon al checkbox que indica si l’usuari vol
rebre els butlletins per correu ordinari o per email (correspondència electrònica). En
aquest cas, com que es tracta d’un checkbox, Moodle el tracta com un booleà: si volem
obtenir els usuaris que tenen aquesta casella marcada, hem d’indicar que volem que
aquest valor sigui igual a 1, és a dir, al següent camp de text en blanc, després del
segon desplegable, hem d’introduir el número 1, i al segon desplegable indicar és igual
a. Hem de tenir en compte que si algun usuari s’ha creat abans que el camp, aquest
camp no té valor, per tant, el conjunt total d’usuaris seguint aquest criteri és la suma
dels que el seu valor és igual a 0, els que és igual a 1, i els que no està definit.
Rol al curs. Amb aquest camp fem la cerca d’usuaris segons quin rol tinguin a un
determinat curs. Per a fer això, seleccionem al primer desplegable el rol, al següent la
categoria del curs, i al darrer el nom curt del curs.
A Rol global cercarem per rol global, però com ja s’ha comentat, el nombre d’usuaris
amb rol global al lloc hauria de ser molt molt limitat.
A continuació tenim 4 camps per cercar usuaris segons hagin dut a terme una acció
determinada a determinades dates. Aquesta acció pot ser primer accés, darrer accés,
darrera entrada i darrera modificació. Les dates les introduïm als corresponents
desplegables.
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Per últim, podem cercar per nom d’usuari, i per mètode d’autenticació. Al nostre lloc
només fem servir l’autenticació manual, però pot ser que haguem limitat
temporalment l’accés a determinats usuaris (veure apartat 2.6, Limitar temporalment
l’accés a un usuari), i en un moment donat vulguem obtenir la llista d’aquests usuaris
per a revisar si han de seguir sense poder entrar o bé si els hem de tornar a donar
accés. Fer això seria tan fàcil com seleccionar a aquest darrer desplegable Sense
connexió, i obtindríem la llista d’usuaris amb accés temporalment limitat.
Baixa d’usuaris). Si clickem sobre el link Edita accedirem a la pantalla per a modificar el
perfil de l’usuari (més informació a 2.4, Modificació d’usuaris).
Finalment, al final de la pàgina tornem a trobar el mapa de pàgines i el link d’Afegir un
nou usuari.

Imatge 171 - Explora la llista d'usuaris

8.2.8.1 Accions amb usuaris en bloc
Des d’aquest link podrem aplicar determinades accions a diversos usuaris alhora. Les
accions que podrem aplicar seran les següents:


Confirmar: als llocs amb la possibilitat de donar-se d’alta els propis usuaris,
això serveix per a confirmar l’usuari (i per tant donar definitivament accés a
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l’usuari). Com que al nostre lloc les altes d’usuaris s’efectuen manualment,
això no s’aplica.


Afegeix/envia missatge: podem enviar un missatge a través de Moodle a tots
els usuaris seleccionats.



Suprimeix: elimina els usuaris del sistema.



Visualitza en la pàgina:



Baixa:



Imposa canvi de contrasenya: els usuaris seleccionats es veuran obligats a
canviar la contrasenya la propera vegada que accedeixin al sistema.

La pàgina consta de 3 blocs principals, com es pot veure a la següent imatge: el filtre
(explicat a l’apartat 2.2), la llista d’usuaris, i el desplegable per a escollir l’acció a
realitzar amb els usuaris seleccionats.

Imatge 172 - Accions amb usuaris en bloc - Pantalla principal

Del bloc del filtre no donarem més explicacions ja que ja s’ha explicat tot extensament
a l’apartat 2.2, Cercar usuaris: utilització del filtre.
El següent bloc, Usuaris en llista, està dividit en dues columnes: a l’esquerra tenim la
llista dels usuaris disponibles, i a la dreta la dels seleccionats. A la llista d’usuaris
disponibles se li aplica el filtre del bloc anterior. Per seleccionar un usuari hem de
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clickar sobre el seu nom. Si volem seleccionar diversos usuaris, ho podem fer de dues
formes:
1- Marcant un primer usuari, i després un darrer usuari amb la tecla shift
(majúscules) premuda. D’aquesta manera seleccionem tots els usuaris entre el
primer i el segon que hem marcat.
2- Seleccionant cada usuari individualment, prement la tecla control a la vegada
que se selecciona cada usuari.
Aquestes dues formes es poden combinar: es pot seleccionar una sèrie d’usuaris
consecutius de la primera forma, i de la segona forma es poden afegir usuaris
individualment a aquesta llista seleccionada. Si clickem sobre diversos noms d’usuaris
sense prémer ni la tecla shift ni control només quedarà seleccionat el darrer usuari que
haguem marcat.
Un cop hem marcat els usuaris que volem, hem de clickar sobre el botó Afegeix els
marcats a Seleccionats per tal d’enviar-los a la columna de la dreta (Seleccionats).
També podem enviar de cop tots els usuaris del bloc de l’esquerra clickant sobre el
botó Afegeix tots a Seleccionats. Això últim serà útil sobretot després d’aplicar filtres
(si no ho fem seleccionarem tots els usuaris del lloc).
Totes aquestes operacions també es poden aplicar per treure usuaris de la columna de
Seleccionats. En aquest cas procedirem de la mateixa manera, però seleccionant el
usuaris de la columna de la dreta. Els botons equivalents a Afegeix els marcats a
Seleccionats i a Afegeix tots a Seleccionats son, respectivament, Treu els marcats i Treu
tots.
Hem d’aplicar els filtres i les diverses seleccions fins a tenir a la columna de la dreta
tots els usuaris sobre els que volem aplicar la mateixa acció. Un cop tenim a la columna
de Seleccionats els usuaris que volem, hem de seleccionar al desplegable de final de la
pàgina l’acció que volem executar sobre aquests usuaris, i clickar sobre el botó
Endavant.
A la següent pantalla podem veure un exemple a on s’ha aplicat un filtre i a la columna
de l’esquerra tenim tots els usuaris que contenen la paraula Exemple en el seu nom
complet (nom i cognoms). Podem veure que el primer que apareix a aquesta columna
és el nombre d’usuaris mostrats (els que compleixen el filtre) respecte del nombre
d’usuaris totals (en aquest cas, 28/49). A la columna de la dreta podem veure els
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usuaris sobre els que s’aplicarà l’acció, i finalment al desplegable podem veure com
s’ha seleccionat l’acció Imposa canvi de contrasenya. En el moment que féssim click
sobre el botó Endavant faríem que aquests usuaris es veiessin obligats a canviar la
contrasenya la propera vegada que accedissin al lloc.

Imatge 173 - Accions amb usuaris en bloc - Exemple imposar canvi de contrasenya

8.2.8.2 Afegeix un nou usuari
Farem servir aquest link per a afegir un o diversos usuaris individualment, és a dir,
entrant manualment les dades de cadascun d’ells un rere l’altre.
Per a més detalls sobre el seu funcionament consultar l’apartat 2.1, Alta d’usuaris.
8.2.8.3 Carrega usuaris
Des d’aquest link podrem carregar múltiples usuaris a través d’un arxiu de text amb un
format determinat.
Per a detalls sobre el seu funcionament consultar l’apartat 2.1.2, Donar d’alta una
llista d’usuaris amb un fitxer de text.
8.2.8.4 Càrrega d’imatges d’usuaris
Des d’aquest link es poden modificar les imatges de diversos usuaris alhora pujant un
únic fitxer comprimit en zip.
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Per a més informació sobre el seu funcionament consultar l’apartat 2.4.2,
Modificar/afegir imatges a diversos usuaris alhora.
8.2.8.5 Camps del perfil d’usuari
En aquest apartat podem afegir o modificar camps personalitzats del perfil dels
usuaris. No es tracta de modificar el valor de determinats camps, sinó d’afegir-ne de
nous. En el nostre cas, el camp Correspondència electrònica és un camp personalitzat
que s’ha afegit a través d’aquest menú (i que, per tant, podem modificar).
Per a més informació sobre el seu funcionament consultar l’apartat 2.5, Afegir nous
camps al perfil d’usuari.
8.2.9

Permisos
Des d’aquesta carpeta es gestionen els diferents tipus de rol que tenim al nostre lloc,
l’assignació de rols globals, i la política d’usuaris.

Imatge 174 - Administració del lloc - Usuaris - Permisos

8.2.9.1 Política d’usuaris
Des d’aquest link accedirem a la configuració de les polítiques d’usuari del lloc. A
continuació, indicarem quins son els diferents camps que trobarem en aquest apartat,
indicant el nom, el valor que pren per defecte al nostre lloc (en lletres en itàlica), i a
continuació una breu descripció del seu significat.


Rol per a usuaris que no hagin iniciat sessió. Visitant. Determina quin rol
tindrà per defecte un usuari del lloc no autenticat. El rol per defecte, tant a
Moodle com al nostre lloc, serà Visitant, però sempre el podem canviar si
creiem que aquest rol té massa o bé massa pocs privilegis.



Rol per a visitants. Visitant. Apart de ser el rol que s’assigna automàticament
a l’usuari visitant, el més interessant és que és el rol que tindrà un usuari
enregistrat quan entra en un curs al que no està matriculat, però que permet
entrada a visitants.



Rol per defecte per a tots els usuaris. Usuari autenticat. És el rol que tindrà
per defecte qualsevol usuari, a més a més del que li haguem assignat
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manualment. Es recomana no canviar-ho, ja que el següent rol amb més
permisos és Estudiant, i si fos aquest el rol per defecte qualsevol usuari
autenticat podria escriure a qualsevol curs visible.


No retornis tots els usuaris amb rol per defecte. No.



Rol per defecte per a usuaris en un curs. Estudiant. És el rol que s’assignarà
per defecte als usuaris que s’inscriguin a un curs. En el nostre cas no ens
afecta, ja que totes les inscripcions són manuals, per tant el professor escull el
rol a l’hora d’inscriure l’usuari.



Rol del creador en nous cursos. Professor. És el rol que tindrà el creador d’un
curs en aquest curs. Si ja té un rol superior, no se li assignarà. És a dir, si un
administrador del lloc crea un curs, no se li assignarà aquest rol al curs, ja que
ja té un rol superior al context pare, mentre que si ho creés una persona amb
el rol Creador de curs, sí que se li assignaria. Per la forma de funcionar del
nostre lloc, aquest paràmetre no ens ha de preocupar massa.



Entrada automàtica de visitants. Sí. Quan un curs permet entrada de visitants,
hi ha l’opció d’informar a l’usuari i que aquest entri amb el seu usuari i
contrasenya o bé faci click sobre el botó d’accedir com a visitant, o bé hi ha
l’opció de que el sistema doni accés a l’usuari com a visitant automàticament.
Nosaltres pensem que es millor aquesta segona opció, ja que fa la navegació
pel lloc més fluida. Si es considera que pot ser millor informar i que l’usuari
decideixi si vol accedir com a visitant, hem de desmarcar aquesta casella (per
defecte Moodle la té desmarcada, mentre que al nostre lloc la tenim
marcada).



Rols que no s’ha de sincronitzar amb els metacursos. Cap seleccionat. Els
metacursos agafen les seves inscripcions dels seus cursos fills. Els rols que no
volem que agafin dels cursos fills, els hem de seleccionar aquí. En un principi
ens interessa que tots es sincronitzin, per això no tenim cap rol seleccionat.



Camps d’usuari ocults. Cap seleccionat. Els camps que apareixen aquí son
visibles d’un estudiant a l’altre. Si, per motius de privacitat, creiem que hi ha
camps que la resta d’estudiants no hauria de poder veure els hem de
seleccionar aquí. El professor i l’administrador els podran seguir veient.



Permet que els usuaris sense la capacitat d’assignar rols commutin rols. No.
Els rols professor i administrador (en general, tots els que tenen capacitat
d’assignar rols) poden veure un desplegable a on poden canviar
temporalment el seu rol, per tal de tenir la visió del curs del rol seleccionat. Si
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canviem això, podem permetre que usuaris sense aquesta capacitat
d’assignar rols també vegin el desplegable. En principi no és recomanable fer
això, si es vol fer, s’ha d’estudiar abans molt bé el tema dels rols, i sobretot la
taula Permet assignar rols. Aquest és un paràmetre avançat que no es
recomana canviar.

8.3 Cursos
La carpeta d’Administració Cursos permet dur a terme la gestió dels diferents cursos i
categories del lloc. Als següents apartats s’explicarà per a que serveix cadascun dels seus
links.

Imatge 175 - Paràmetres d'Administració - Cursos

8.3.1

Afegeix/edita cursos
Des d’aquesta pàgina podem afegir nous cursos o categories, modificar o esborrar els
ja existents, i canviar l’ordre en que es mostraran les categories a la pàgina principal.

Imatge 176 - Cursos - Afegeix/edita cursos
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Com podem veure a la imatge anterior, aquesta pantalla consta de quatre columnes:


Categories de cursos. En aquesta columna podem veure totes les categories
que tenim al nostre lloc. Com podem veure a la imatge, tenim categories que
apareixen en vermell i d’altres en gris. Aquestes darreres vol dir que estan
ocultes. En el nostre cas, a les categories ocultes li hem afegit davant del nom
la paraula [oculta]. Això s’ha fet així per tal de facilitar saber quines són les
categories que han de quedar ocultes per a que el lloc tingui l’aspecte que
volem. Clickant sobre el nom de la categoria accedirem a ella.
També podem observar que les categories estan indentades. Si una categoria
està indentada respecte la que té a sobre, això vol dir que és subcategoria
seva. A la imatge podem veure com Disciplina Genealogia es subcategoria de
Disciplines, i conté a la seva vegada 3 subcategories ocultes. Al desplegable de
la darrera columna podem veure quina és la seva categoria mare, podem
comprovar com coincideix amb la indentació.



Cursos. Aquesta columna ens indica quants cursos conté la categoria.



Edita. En aquesta columna podem veure 4 símbols, que tenen les següents
funcions:
o

Llapis ( ): serveix per a editar la categoria

o

Aspa ( ): clickant aquí eliminem la categoria.

o

Ull obert ( ): indica que la categoria és visible. Clickant-lo l’ocultem.

o

Ull tancat ( ): indica que la categoria és oculta. Clickant-lo la fem
visible.

o

Fletxa avall ( ): baixem la categoria a la llista.

o

Fletxa amunt ( ): pugem la categoria a la llista.

Les fletxes només canvien l’ordre en que es veuran les categories, però no
canvia categories mares o filles. Les categories es poden ordenar entre les del
mateix nivell. Per exemple, les categories ocultes de la imatge es poden
ordenar entre elles, però sempre estaran sota la seva categoria mare,
Disciplina Genealogia.


Mou categoria a. En aquesta columna podem veure quina es la categoria
mare de cada categoria, i també podem canviar-la. El nom de la categoria
mare és un desplegable: l’únic que hem de fer per a canviar una categoria de
lloc és clickar sobre el desplegable i seleccionar quina volem que sigui la nova
categoria mare (en clickar el desplegable se’ns mostraran totes les categories
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del lloc). La categoria Capdamunt és la categoria superior, les categories que
tinguin com a categoria mare Capdamunt seran les categories principals del
lloc.
8.3.2

Inscripcions
Des d’aquesta pàgina podem configurar quin tipus d’inscripcions a cursos permetrem, i
editar els paràmetres de cada tipus, fent servir el link Edita que apareix a la darrera
columna. En el nostre cas, només farem servir inscripcions internes.

Imatge 177 - Cursos - Inscripcions

També podem configurar des d’aquesta pàgina si volem que s’enviï automàticament
un correu als usuaris quan es matriculen a un nou curs. Això ho farem a través del
desplegable a on diu Send course welcome message. Nosaltres per defecte el tenim
configurat per a que no s’enviï. Si ho volem canviar només hem de canviar el
desplegable a Si i clickar sobre el botó Desa els canvis.
8.3.2.1 Paràmetres Inscripcions internes
Com s’ha comentat, al nostre lloc només farem servir Inscripcions internes, el que vol
dir que l’única manera d’inscriure usuaris a un curs serà fent-ho manualment el
professor del curs o l’administrador.
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En aquest apartat explicarem la configuració per defecte i els diferents paràmetres
d’aquest mètode d’inscripció. Per a accedir a la següent pantalla hem de clickar sobre
el link Edita de la línia Inscripcions internes.

Imatge 178 - Inscripcions - Paràmetres Inscripcions internes

Com podem veure, en aquesta pantalla podem configurar només 4 paràmetres:


enrol_manual_keyholderrole. Aquest paràmetre es fa servir quan es permeten
inscripcions amb clau de matrícula. Quan un usuari intenti matricular-se a un curs
amb clau, se li mostrarà la llista d’usuaris que tenen aquesta clau. En aquest
desplegable podem escollir quin serà el rol que té aquesta clau, i per tant, les
persones amb aquest rol al curs seran les que es mostrin al candidat per a que es
posi en contacte amb ells per a obtenir la clau. Per defecte no escollim cap rol en
aquest desplegable, ja que no tenim cursos amb aquesta possibilitat. Si introduïm
un curs amb clau de matrícula i aquest paràmetre no té cap rol seleccionat, se li
mostrarà a l’usuari la primera persona que tingui privilegis per actualitzar el curs.



enrol_manual_showhint. Aquest paràmetre indica si mostrarem la primera lletra
de la clau després d’introduir una clau incorrecta. Per defecte ho tenim configurat
per a que no es mostri.
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enrol_manual_usepasswordpolicy. Aquí indiquem si aplicarem la mateixa política
de seguretat dels passwords per a les claus de matricula dels cursos. Per defecte
no.



enrol_manual_requirekey. Obliga a que els nous cursos tinguin clau de
matriculació i evita que s’esborrin les ja existents. Per defecte no.

8.3.3

Paràmetres per defecte del curs
Des d’aquesta pàgina podem escollir alguns paràmetres per defecte per als nous
cursos que creem. A continuació s’exposaran els paràmetres escollits al nostre lloc. Per
a la definició de què vol dir cada paràmetre ens podem adreçar a l’apartat 3.1.1, Edita
paràmetres del curs.

8.3.4



Format. Format per temes.



Nombre de setmanes/temes. 5.



Temes ocults. En format reduït.



Notícies per mostrar. 5.



Mostra les qualificacions. No.



Mostra informes d’activitat. No.



Mida màxima de càrrega. 2Mb.



Metacurs. No.

Sol·licitud de curs
Aquest apartat serveix per a definir si permetrem que els usuaris puguin demanar nous
cursos a través d’un botó, a quina categoria es crearan per defecte, i qui rebrà un mail
indicant que s’ha demanat una petició de curs.
En un principi, al nostre lloc no tindrem habilitada aquesta característica. De tota man
era, s’expliquen breuement els 3 camps d’aquesta pàgina:


Habilita sol·licitud de cursos. Com s’ha comentat, no ho permetrem, per tant
aquesta casella per defecte no està marcada.



Categoria per defecte per a sol·licituds de cursos. En aquest desplegable escollim a
quina categoria pertanyeran per defecte els nous cursos seleccionats. Mentre no
tinguem habilitada aquesta característica, no importa el que indiqui el
desplegable.



Notificació de sol·licitud de curs. Aquí es pot indicar a qui s’enviarà un mail
informant d’una nova petició de curs. Podrem escollir que no es notifiqui a ningú,
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que es notifiqui a tothom que tingui permís per a aprovar la creació de cursos, o
bé podrem escollir individualment quines persones rebran notificació. Al
desplegable apareixeran tots els usuaris amb permís per a aprovar cursos. Si
volem seleccionar més d’un ho podem fer prement la tecla control i marcant cada
usuari, o bé amb la tecla shift marcant una llista (seleccionem el primer, i si
seleccionem un altre prement a la vegada la tecla shift seleccionarem tots els que
hi hagin entre el primer i segon seleccionats). Mentre no tinguem habilitada la
possibilitat de sol·licitar la creació de nous cursos, no importa el que seleccionem
aquí (per tant, per defecte no importa el que seleccionem).
8.3.5

Còpies
En aquest apartat podrem configurar les còpies de seguretat automàtiques dels cursos.
Podrem seleccionar tant els components dels que volem fer còpia de seguretat, com
quins dies i a quina hora les volem fer. El nostre lloc ho tenim configurat per a que per
defecte faci una còpia setmanal, els diumenges a les 02:00 de la matinada, salvant
totes les dades possibles, i guardant una còpia. En funció de com es vegi que es carrega
el servidor (tant en rendiment com càrrega d’espai), podrem modificar aquests
paràmetres.
La configuració per defecte que fem servir nosaltres és la següent:
Paràmetre

Valor per defecte

Inclou mòduls

Sí

Inclou dades d’usuari dels mòduls Sí
Metacurs

Sí

Usuaris

Tots

Registres

Sí

Fitxers d’usuari

Sí

Fitxers del curs

Sí

Fitxers del lloc

Sí

Històric de qualificacions

No

Missatges

Sí

Bitàcoles

Sí

Manté

1

Actiu

Sí
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Planificació

Diumenge

Executa a

2:0

Desa en

Buit

D’aquests paràmetres val la pena comentar que si Actiu pren el valor No, es
desactivaran les còpies de seguretat, i també que el paràmetre Desa en buit vol dir que
cada curs es guardarà al directori per defecte del curs. Aquí podríem escollir un
directori concret per a totes les còpies dels cursos.

8.4 Qualificacions
Al nostre lloc de moment no està previst fer servir qualificacions. Aquest és un tema
força complex i potent de Moodle, sobre el qual hi ha bastanta bibliografia i empreses
que imparteixen cursos per tal d’aprendre a treure’n el màxim profit. Com que Moodle
està pensat com

una plataforma virtual d’ensenyament (VLE, Virtual Learning

Environment, Entorn Virtual d’Aprenentatge), la part de les qualificacions està molt
desenvolupada, però com que nosaltres l’estem fent servir com a gestor de continguts,
no entrarem a explicar aquest punt. D’aquesta carpeta del menú d’administració no s’ha
tocat res, per tant els paràmetres que té són els que inclou Moodle per defecte.
Si està interessant en aprendre sobre el funcionament de les qualificacions, pot
consultar el següent link (en anglès): http://docs.moodle.org/en/Gradebook.

8.5 Ubicació
Des d’aquesta carpeta podem definir els paràmetres d’ubicació del nostre lloc i
actualitzar les zones horàries.

Imatge 179 - Paràmetres d'Administració - Ubicació

8.5.1

Paràmetres d’ubicació
Aquí seleccionarem els paràmetres d’ubicació geogràfica del nostre lloc. Tenim 3
paràmetres configurables sobre la ubicació del nostre lloc, i 2 opcions per a mostrar la
ubicació de les IPs que consulten el lloc. Es mostrarà primer el nom del paràmetre, el
valor que pren en lletres itàliques i a continuació una breu descripció:
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Zona horària per defecte. Europe/Madrid. Moodle per defecte indica l’hora
local del servidor, però seleccionant Europe/Madrid tenim més llibertat de
canvi de servidor sense que afecti la zona horària del lloc.



Imposa la zona horària per defecte. Els usuaris poden triar la seva zona
horària. Aquest paràmetre serveix per a imposar la zona horària en que els
usuaris veuran el lloc al seu ordinador. En el nostre cas, ho deixem de manera
que els usuaris puguin escollir, de tal forma qualsevol usuari a qualsevol part
del mon pugui veure el lloc en la zona horària del lloc a on estigui.



País per defecte. Espanya. Aquest paràmetre indica el país que tindran per
defecte els nous comptes d’usuari. Si no s’escull cap país per defecte, s’haurà
d’escollir obligatòriament a cada nova alta. Com que està previst que la
majoria d’usuaris enregistrats siguin d’Espanya, escollim aquest país com a
país per defecte.



Fitxer de dades GeoIP City. Aquest fitxer es fa servir per a mostrar les ciutats
de les diferents adreces IP que consulten el nostre lloc. La seva ubicació és la
següent:
/home/scgene00/public_html/proves/moodle/moodledata/g eoip/Geo LiteCity.da t



Clau Google Maps API. Buit. Aquesta clau es fa servir per tal de mostrar la
ubicació de les adreces IP mitjançant Google Maps enlloc de fer-ho amb un
mapa simple. De moment aquest camp està buit, ja que no tenim aquesta
clau, per tant, les adreces IP es mostraran en un mapa simple.

8.5.2

Actualitza les zones horàries
Des d’aquesta pagina podem fer que Moodle cerqui automàticament informació sobre
noves zones horàries i actualitzi la base de dades. L’únic que hem de fer és clickar
sobre el botó Sí, i a la següent pantalla el de Continua. De tota manera, no és necessari
fer això si no està previst que el nostre lloc sigui visitat a llocs on s’introdueixen noves
zones horàries.

8.6 Idioma
Des d’aquesta carpeta d’administració podem modificar tot el que fa relació als idiomes
del nostre lloc. Com podem veure, dintre de la carpeta tenim 3 links, que explicarem als
següents apartats: Paràmetres d’idioma, Edició d’idioma, i Paquets d’idioma.
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Imatge 180 - Administració del lloc - Idioma

8.6.1

Paràmetres d’idioma
En aquest apartat definim la configuració general d’idioma del lloc, a través dels
següents paràmetres (com és habitual, indiquem nom del paràmetre, valor per defecte
del nostre lloc en itàlica, i breu descripció):


Detecció automàtica d’idioma. Desmarcat. Si aquest checkbox està marcat el
nostre lloc es mostrarà, si és possible, al mateix idioma que el navegador. Si no
està marcat es mostrarà en l’ idioma per defecte del lloc (en el nostre cas, català).
Per defecte ho tenim desmarcat.



Idioma per defecte. Català (ca). Específica l’ idioma per defecte del lloc, en el
nostre cas, català.



Mostra el menú d’idioma. Marcat. Si aquest checkbox està marcat apareixerà a la
pàgina d’inici, a la part superior dreta, un desplegable amb els idiomes disponibles
per tal que l’usuari pugui escollir en quin idioma prefereix veure el lloc. Per
defecte nosaltres el deixarem marcat.



Idiomes al menú d’idioma. Buit. Aquest camp serveix per a acotar la llista
d’idiomes disponibles al desplegable del menú principal (el que es mostra per
haver marcat la casella Mostra el menú d’idioma). Si no volem que apareguin tots
els idiomes disponibles del lloc, hem d’introduir la llista de codis d’idioma que
volem mostrar, separats per comes. Per exemple, si només volem mostrar català,
espanyol d’Espanya i anglès, introduiríem la següent llista: ca, es_es, en. Per
defecte ho deixem buit, per tant l’usuari pot escollir tots els idiomes disponibles
(inicialment català, anglès, espanyol internacional, francès i italià).



Memòria cau del menú d’idioma. Marcat. Si aquest paràmetre està marcat, el
sistema desa a la memòria cau el menú d’idiomes, estalviant molta memòria i
potència de processament. L’inconvenient es que el menú trigarà més estona a
actualitzar-se quan afegim o suprimim idiomes. Com que no està previst que
l’operació d’afegir o suprimir idiomes sigui molt freqüent, preferim deixar marcat
aquest camp.
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Locale per a tot el lloc. Buit. Aquest paràmetre afecta el format i l’ idioma de les
dates de tots els paquets d’idioma (menys els noms dels dies del calendari). Des
de Moodle es recomana deixar-ho buit, ja que s’assigna a través de cada paquet
d’idioma

(consultar

el

següent

lloc,

en

anglès:

http://docs.moodle.org/en/admin/setting/langsettings#Sitewide_locale ).


Codificació per a Excel. Unicode. Especifica la codificació per a les exportacions en
format Excel. Unicode és un estàndard més estès que Latin, per tant el deixem
així.

8.6.2

Edició d’idioma
Moodle està escrit originalment en anglès, i la traducció a la resta d’idiomes es realitza
gràcies a persones voluntàries que ho fan sense cap lucre. Com que no es tracta d’un
software comercial i no hi ha cap lucre pel mig, de vegades aquestes traduccions estan
incomplertes. Des d’aquesta pàgina podem acabar de completar aquestes traduccions
per al nostre lloc, així com canviar cadenes si creiem que un determinat nom és més
adient per al nostre lloc.
Hem de tenir en compte que tot el que modifiquem aquí seran modificacions locals del
nostre lloc, i per tant en actualitzar versions de Moodle hem de vigilar de no perdre
aquestes modificacions fetes per nosaltres.
Com podem veure a la següent imatge, quan accedim a aquesta pàgina el que trobem
és un desplegable a on indiquem quin idioma volem modificar, i 3 pestanyes que a
continuació explicarem: Cadenes per traduir, Edita cadenes i Edita documents d’ajuda.

Imatge 181 - Idioma - Edició d'Idioma

Als següents apartats explicarem cadascuna de les pestanyes, però per a fer-nos una
idea ràpidament:


Cadenes per traduir. Des d’aquest apartat podrem traduir les cadenes que
no vinguin traduïdes al paquet original d’idioma.



Edita cadenes. Des d’aquí podrem modificar aquelles cadenes que si que
estan traduïdes, però que no ens agrada la traducció o potser preferim
canviar-la per claredat a una altra traducció que s’adapti més al nostre lloc.
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Edita documents d’ajuda. Des d’aquest apartat podrem traduir els
documents d’ajuda que apareixen quan clickem sobre la icona groga
d’informació (

).

8.6.2.1 Cadenes per traduir
Des d’aquesta pestanya, com s’ha comentat, es poden traduir totes les cadenes que no
venen traduïdes per defecte al paquet d’idiomes escollit.
A continuació es mostra la pàgina que trobarem quan accedim a aquesta pestanya.
Podem veure que el primer que trobem és el nombre total de cadenes, juntament amb
el nombre total de cadenes no traduïdes, i el percentatge del total que això
representa.
A continuació podem veure tota una sèrie de noms de fitxer amb extensió php, i
seguidament un títol que ens indica que el que mostra a continuació són les cadenes
no traduïdes del fitxer admin.php (amb la ruta del servidor davant).

Imatge 182 - Idioma - Edició d'idioma - Cadenes per traduir

Clickant sobre el nombre del fitxer amb extensió php anirem a la part de la pàgina on
apareguin les cadenes no traduïdes d’aquest fitxer. Per exemple, si clickem sobre
enrol_manual.php, ens portarà a la següent part de la pàgina:
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Imatge 183 - Idioma - Edició d'idioma - Cadenes per traduir - enrol_manual.php

Podem observar que no estem canviant de pàgina, simplement estem saltant a la part
de la pàgina que conté les cadenes del fitxer enrol_manual.php.
Si volem traduir qualsevol de les cadenes que apareixen com a no traduïdes, l’únic que
hem de fer és clickar sobre la pròpia cadena. Això ens portarà a la següent pestanya
d’Edició d’idioma, Edita cadenes, directament a la part de la cadena que hem clickat.
Continuem l’explicació al següent apartat, Edita cadenes.
8.6.2.2 Edita cadenes
A aquesta pestanya podem accedir directament, amb la qual cosa trobarem un
desplegable per a escollir el fitxer del que volem traduir cadenes, o bé podem accedir a
través de la pestanya Cadenes per traduir. Per tal de fer que el manual sigui més senzill
de seguir, continuarem des de l’apartat anterior. Un cop s’entengui d’aquesta manera,
no hi haurà cap dificultat a aplicar-ho clickant directament sobre aquesta pestanya.
Seguint l’exemple de l’apartat anterior, Imatge 183 - Idioma - Edició d'idioma Cadenes per traduir - enrol_manual.php, suposem que volem traduir la cadena
enrol_manual_requirekey de l’arxiu enrol_manual.php. En aquest cas, el primer que
faríem es procedir com s’ha explicat a l’apartat anterior per tal d’arribar a la pantalla
de la Imatge 183. Un cop estem aquí, només hem de clickar sobre el link que diu
enrol_manual_requirekey. Accedirem llavors a la següent pantalla:
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Imatge 184 - Idioma - Edició d'idioma - Traduir cadena enrol_manual_requirekey

En aquesta pantalla podem observar els següents elements:


Podem veure que tenim dues columnes: a l’esquerra tenim la descripció original
de la cadena, i a la dreta la traducció.



A la columna esquerra, podem veure que cada cel·la de la columna conté dos
elements: la descripció de la cadena, en color i mida normal, i a sota, en color gris
i en una mida més petita, el nom de la cadena. Podem observar a la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. que, com que anteriorment hem clickat
sobre enrol_manual_requirekey, aquesta és la primera descripció que veiem
sencera.



A la columna dreta podem veure dos tipus d’elements: cel·les amb la traducció
introduïda, i cel·les en blanc, envoltades d’un requadre rosa. Aquestes cel·les
corresponen a cadenes que no han estat traduïdes. Per introduir una traducció,
l’únic que hem de fer és escriure en aquest requadre rosa la traducció. També
podem veure que a sota del requadre rosa podem trobar una fletxa cap avall, i a
sobre una fletxa cap amunt. Aquestes fletxes són, respectivament, links a l a
següent cadena no traduïda i a l’anterior cadena no traduïda. La primera cadena
no traduïda, per tant, no tindrà fletxa cap amunt, i la darrera no tindrà fletxa cap
avall.
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Botó Desa els canvis: enrol_manual.php. Un cop haguem introduït totes les
traduccions oportunes, hem de clickar aquest botó per tal de salvar-les al sistema.



Si anem al principi de la pàgina, podem veure un desplegable que indica el nom
del fitxer que estem treballant, si és la primera cadena que intentem traduir
d’aquest fitxer també trobarem un avís en verd que diu S’ha creat un nou fitxer, i
a sota tenim la informació sobre el número de cadenes sense traduir (4 en el
nostre cas), i un link que porta a la primera cadena sense traduir (Primera cadena
no traduïda):

Imatge 185 - Idioma - Edició d'idioma - Traduir cadenes - Creació de nou fitxer

Un cop haguem traduït les cadenes oportunes, hem de clickar el botó Desa els canvis…,
i si volem seguir traduint més cadenes d’altres mòduls, l’únic que hem de fer és anar al
desplegable de principi de pàgina i seleccionar el fitxer php a traduir.
Per tant, resumint el procés de traducció, el que s’ha de fer és:
1- Accedir a Cadenes per traduir.
2- Clickar sobre la primera cadena no traduïda que vulguem traduir.
3- Traduir totes les cadenes que vulguem del fitxer a on es troba aquesta cadena
i clickar el botó Desa els canvis…
4- Seleccionar al desplegable un altre fitxer i tornar al punt 2.
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8.6.2.2.1 Funcionament intern
A l’anterior apartat s’ha comentat que quan es tracta de la primera cadena que
intentem traduir del fitxer, veiem al principi de la pàgina un avís en verd que diu S’ha
creat un nou fitxer. En aquest apartat explicarem com funcionen internament les
traduccions, i així entendrem per què s’ha creat aquest nou fitxer.
Com s’ha explicat anteriorment, Moodle està escrit originalment en anglès, i les
traduccions a altres idiomes es descarreguen a través de l’opció corresponent.
Aquestes traduccions, queden guardades en la carpeta lang dintre de la carpeta de
dades de Moodle (normalment moodledata).
Per a cada paquet d’idioma que instal·lem, es crea una nova carpeta dintre de la
carpeta /moodledata/lang. Així, en el nostre cas, com que tenim els paquets català,
espanyol, francès, i italià, dintre de la carpeta /moodledata/lang trobem també les
carpetes ca_utf8, es_utf8, fr_utf8 i it_utf8, contenint cadascuna d’elles la traducció
dels respectius idiomes.
Què passa amb les cadenes que no estan traduïdes en aquests paquets? Aquestes
cadenes són les que podem traduir a partir d’aquesta opció del menú d’administració.
Quan anem a traduir alguna cadena no traduïda d’alguns dels idiomes addicionals, el
primer que fa Moodle és crear una nova carpeta dintre de lang, que s’anomena com al
carpeta de l’ idioma a que anem a traduir, però amb el sufix _local, ja que es tracta de
traduccions locals del nostre servidor. D’aquesta manera s’evita modificar el paquet
original de l’ idioma, i així tenim en un mateix lloc totes les traduccions que haguem
introduït nosaltres manualment. Dintre d’aquesta nova carpeta es generarà un arxiu
per a cada arxiu php que contenia cadenes sense traduir.
Seguint l’exemple mostrat en aquest apartat, quan hem accedit a traduir cadenes del
llenguatge

català,

s’ha

/moodledata/lang/ca_utf8_local.

creat
Quan

automàticament
hem

seleccionat

la

modificar el

carpeta
fitxer

enrol_manual.php, s’ha generat aquest fitxer dintre d’aquesta carpeta, i és per això
que tenim l’avís en verd de S’ha creat un nou fitxer. Si hem deixat cadenes sense
traduir a aquest fitxer, podrem veure que si accedim de nou a traduir-les ja no ens
apareixerà aquell avís indicant que s’ha creat el fitxer.
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8.6.2.3 Edita documents d’ajuda
Des d’aquest apartat podem traduir les finestres d’ajuda que apareixen quan clickem
sobre alguna icona d’ajuda (

). Això ens servirà tant per traduir ajudes que no ho

estan, com si volem adaptar les ajudes al nostre lloc.
En aquest cas, trobar ajudes no traduïdes no serà tan fàcil com amb les cadenes, ja que
no tenim cap llista d’ajudes no traduïdes, tan sols tenim un desplegable que mostra
tots els arxius HTML d’ajuda del lloc, però no indica de cap manera si està traduït o no.
Com que son molts els arxius d’ajuda, no podem saber els que estan traduïts i els que
no, i a més no sabem si seran molt o poc necessaris al nostre lloc, per tant, no es
recomana accedir a aquesta pàgina per tal de tractar de traduir les ajudes que no ho
estiguin.
La forma de procedir que recomanem per a aquests casos és navegar per tot el lloc, i
accedir a les ajudes que creiem que l’usuari pot necessitar. Si veiem que l’ajuda no està
traduïda, o bé que podríem adaptar la traducció de manera millor al nostre lloc,
apuntem el fitxer HTML que correspon a aquesta ajuda, i llavors venim a aquest
apartar a canviar-lo.
Per tal d’apuntar el nom del fitxer HTML, el que farem serà, enlloc de clickar sobre la
icona que obre la finestra emergent, situar el cursor a sobre, fer click amb el botó dret,
i seleccionar Copiar la ruta del enlace. Per a mostrar un exemple, ho hem fet amb la
icona que apareix al costat del desplegable amb els noms dels fitxers d’aquesta
mateixa pàgina:
http://proves.scgenealogia.net/moodle/help.php?module=moodle&file=langpackages
.html&forcelang=
La part de l’hipervincle que hem indicat en negreta indica el nom del fitxer HTML que
hauríem de buscar al desplegable, en aquest cas, seria langpackages.html.
Quan clickem sobre la pestanya Edita documents d’ajuda, obtenim la següent pantalla:

Imatge 186 - Idioma - Edita documents d'ajuda
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Com podem veure, tenim un desplegable on hem d’escollir el fitxer d’ajuda que volem
editar. Podem editar un fitxer que estigui traduït, o un que no ho estigui. A continuació
veurem el que apareixerà amb un fitxer que estigui traduït:

Imatge 187 - Idioma - Edita documents d'ajuda - Edició de document traduït

Com podem veure, tenim 3 blocs:


Modificacions locals. Aquí escriurem el text que volem que aparegui.



Paquet mestre d’idioma. Si el fitxer d’ajuda està traduït, en aquest bloc
tindrem la traducció a l’ idioma que estem editant (en el nostre cas, català). Si
haguéssim escollit un fitxer no traduït, aquest bloc no el tindríem.



Paquet mestre anglès. Text original de l’ajuda, en anglès.

Si ens hi fixem, a sota de cada finestra tenim un link que diu Previsualització. Si clickem
aquest link, apareixerà una nova finestra emergent tal i com apareixeria si clickéssim
sobre el corresponent botó d’ajuda.
El que hem de fer, tant si volem traduir una ajuda no traduïda, com si volem modificar
una de ja traduïda, és copiar la nova traducció o modificació al bloc Modificacions
locals i prémer el botó Desa els canvis.
Si volem mantenir el mateix format que l’original, podem seleccionar tot el tex t
original, copiar-lo i enganxar-lo a la finestra de modificació, i un cop aquí podem
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modificar el contingut (deixant els codis HTML, en aquest cas només tenim els tags
<h1> (títol) i <p> (nou paràgraf), amb els seus corresponents tancaments). Si volem
veure com queda el que estem modificant, només hem de clickar el link
Previsualització que tenim sota la finestra d’edició.

8.7 Mòduls
Des d’aquesta carpeta d’administració podem gestionar Activitats, Blocs i Filtres.
Als següents apartats s’explicarà cadascuna d’aquestes subcarpetes.

Imatge 188 - Administració del lloc - Mòduls

8.7.1

Activitats
Des d’aquesta carpeta podem gestionar la configuració de les activitats del lloc. Si
obrim aquesta carpeta, veurem que tenim un primer link anomenat Gestió d’activitats,
i a sota una sèrie de links amb noms d’activitats:

Imatge 189 - Mòduls - Activitats

Aquests darrers links poden variar, ja que el que trobarem aquí seran els noms de les
activitats amb paràmetres configurables que no tinguem ocultes. És a dir, si ocultem
alguna activitat que tingui paràmetres configurables, deixarem de veure el seu nom
aquí. Clickant sobre aquests noms accedirem a la configuració dels seus paràmetres.
Com que a aquesta configuració també podem accedir des del primer link, Gestió
d’activitats, a continuació s’explicarà la pantalla que trobarem en clickar aquest link, i
tot seguit els paràmetres configurables de cada activitat al seu propi subapartat.
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8.7.1.1 Gestió d’activitats
La pantalla que trobem quan clickem el link Gestió d’activitats ha de ser semblant a
aquesta (pot variar l’ocultació/no ocultació de cada activitat):

Imatge 190 - Activitats - Gestió d'activitats

Des d’aquesta pantalla podem ocultar o mostrar activitats, eliminar-les, accedir a la
configuració dels seus paràmetres, o veure quines instàncies de cada activitat hi ha al
lloc.
Com podem veure a la següent pantalla, tenim 6 columnes:


Mòdul d’activitat. Nom de l’activitat.



Activitats. Nombre d’aparicions de l’activitat al lloc, si clickem aquest nombre ens
mostrarà la llista de cursos que contenen aquesta activitat.



Versió. Versió del mòdul.



Oculta/Mostra. Des d’aquí podem ocultar o mostrar les activitats del tipus que
vulguem. Si apareix l’ull obert, vol dir que l’activitat és visible, i si l’ull està tancat
vol dir que està oculta. Clickant sobre l’ull fem que l’activitat canviï d’estat (si
clickem sobre l’ull obert l’amaguem i l’ull es tanca, i si ho fem sobre l’ull tancat la
mostrem i l’ull s’obre).



Suprimeix. Amb aquest link eliminem l’activitat del lloc. Això no ho hauríem de fer
mai: el seu efecte serà el mateix que ocultar l’activitat, però si algun dia volem
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tornar enrere no ho podrem fer de manera senzilla. Per tant, enlloc de suprimir
una activitat optarem sempre per amagar-la.


Paràmetres. Clickant aquest link accedirem a la configuració de l’activitat.

A continuació, als següents apartats s’indicaran els paràmetres per defecte del nostre
lloc.
8.7.1.2 Base de dades
L’activitat Base de dades només té un paràmetre configurable: habilita o inhabilitar el
canal RSS.
En el nostre cas, com que el tenim deshabilitat a la carpeta d’Administració Servidor |
RSS, ens trobem al desplegable Inhabilitat a nivell de servidor, i no podem modificar
res.
8.7.1.3 Consulta
Aquesta activitat no té cap paràmetre configurable.
8.7.1.4 Diari
Aquesta activitat no té cap paràmetre configurable.
8.7.1.5 Enquesta
Aquesta activitat no té cap paràmetre configurable.
8.7.1.6 Etiqueta
Aquesta activitat no té cap paràmetre configurable.
8.7.1.7 Fòrum
Els paràmetres configurables d’aquesta activitat són els que apareixen per defecte a
Moodle. No s’indiquen al manual, ja que al propi apartat Moodle indica quins són els
seus valors.
8.7.1.8 Glossari


Els paràmetres configurables d’aquesta activitat són els que apareixen per defecte
a Moodle. No s’indiquen al manual, ja que al propi apartat Moodle indica quins
són els seus valors.

8.7.1.9 LAMS
Al nostre lloc no fem servir l’activitat LAMS. Tots els paràmetres d’aquesta activitat
resten buits.
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8.7.1.10 Lliçó
Aquesta activitat no té cap paràmetre configurable.
8.7.1.11 Qüestionari
Aquesta activitat no es fa servir al lloc, per tant els seus paràmetres són els que
apareixen per defecte a Moodle.
8.7.1.12 Qüestionari Hot Potatoes
Al nostre lloc no fem servir qüestionaris Hot Potatoes, per tant l’activitat està
amagada, i els paràmetres de configuració queden per defecte de Moodle.
8.7.1.13 Recurs
De nou tornem a mantenir tots els paràmetres per defecte de Moodle. L’únic
paràmetre que no indica Moodle el seu valor per defecte és contrasenya, i pren el
següent valor: ZiYvaYDpcdMGhxdf3MZE.
8.7.1.14 SCORM
Al nostre lloc no fem servir l’activitat SCORM, per tant els paràmetres que trobem no
s’han modificat, són els que apareixen per defecte amb la nova instal·lació de Moodle.
8.7.1.15 Taller
Aquesta activitat no té cap paràmetre configurable.
8.7.1.16 Tasca
Paràmetres per defecte de Moodle.
8.7.1.17 Wiki
Aquesta activitat no té cap paràmetre configurable.
8.7.1.18 Xat
No està prevista la utilització d’aquesta activitat al lloc, per tant els seus paràmetres
son els que indica Moodle per defecte.
8.7.2

Blocs
Des d’aquesta carpeta d’administració podem gestionar tot el que tingui a veure amb
els blocs del lloc. De nou, tenim un comportament similar a la carpeta Activitats: tenim
2 links fixes (Gestió de blocs i Blocs fixos) i després una sèrie de links (5 com a màxim)
que corresponen a la configuració dels paràmetres dels blocs que tenen paràmetres
configurables. Aquests links es mostraran només si el bloc no el tenim ocult.
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Imatge 191 - Mòduls – Blocs

NOTA: El link Enllaços de seccions servirà per a configurar els
paràmetres d’aquest bloc. Aquest bloc apareix a Gestió de blocs com
si no tingués paràmetres configurables, però no és així, sí que en té, i
només es poden configurar a través d’aquest link, no pas des de la
pantalla de Gestió de blocs, com la resta de blocs amb paràmetres
configurables.
Degut a la gran quantitat de blocs de què disposa el lloc, i per tal de no fer el manual
excessivament pesant, remetem el lector a la pàgina d’ajuda de Moodle per a consultar
les característiques particulars de cada bloc: http://docs.moodle.org/en/admin/blocks
(en anglès).
8.7.2.1 Gestió de blocs
Des d’aquesta pàgina podem gestionar la configuració dels blocs del nostre lloc. Tenim
les mateixes columnes que a l’apartat Gestió d’activitats (no es tornaran, per tant, a
explicar de nou), més una columna extra, múltiple:


Múltiple. Aquesta columna només s’aplica a determinats blocs, i pot prendre dos
valors: sí o no. Aquesta valor ens indica si aquest bloc pot o no aparèixer més
d’una vegada a un mateix curs; si pren el valor no, només podrem afegir una
vegada per curs aquest bloc. Els blocs que no tenen cap valor a aquesta columna
només poden aparèixer una vegada per curs. Per a canviar el valor de la columna
només hem de clickar el link Canvia que apareix al costat del valor actual.

Al següent apartat explicarem què vol dir el segon link de la carpeta d’Administració
Blocs, Blocs fixos, i tot seguit tindrem un apartat per a cada bloc a on explicarem
breument la seva utilitat. En el cas que el bloc tingui paràmetres configurables,
s’explicarà també el seu significat i el valor per defecte que prenen al nostre lloc.
8.7.2.2 Blocs fixos
Des d’aquesta pàgina podem introduir blocs fixos a El meu Moodle, o bé a tots els
cursos. Què vol dir blocs fixos? Si afegim un bloc fix a My Moodle, tots els usuaris
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enregistrats veuran aquest bloc a My Moodle, i si l’afegim a Pàgina de curs, tots els
cursos contindran aquell bloc. En qualsevol dels dos casos, tant si l’usuari afegeix de
nou el bloc a My Moodle, com si el professor o administrador l’afegeix a un curs
concret, en resultarà d’un duplicat de bloc, sent el bloc fix no editable. Per aquesta raó,
s’ha preferit no afegir cap bloc fix, ja que potser aquest bloc que estem introduint
forçosament no és del gust de tots els usuaris o professors.
No obstant, per si en un futur es decideix a incloure algun bloc fix, indiquem les
instruccions a seguir.
El primer que hem de fer és escollir al desplegable si el volem per a El meu Moodle, o
bé per a tots els cursos Pàgina de curs. En qualsevol dels dos casos, ens apareixerà un
altre desplegable per a escollir el bloc a afegir, en el primer cas a la part esquerra de la
pantalla, i en el segon cas a la dreta. Un cop tenim aquest desplegable, l’únic que hem
de fer és seleccionar el bloc a afegir i se’ns mostrarà. Un cop aparegui aquest nou bloc,
podem moure’l a on vulguem amb les fletxes que apareixen a la capçalera del bloc,
amagar-lo, o bé eliminar-lo, de la forma habitual (amb les icones de l’ull i l’aspa
respectivament).
8.7.3

Filtres
En aquesta carpeta d’Administració tindrem un primer link, Paràmetres dels filtres, i a
sota tants links com filtres amb paràmetres configurables haguem habilitat. En total hi
ha 4 tipus de filtre que permeten configuració de paràmetres: Continguts multilingües,
Censura de paraules, Connectors multimèdia, i Notació TeX. Per tant, podríem tenir
fins a 4 links sota el link Paràmetres dels filtres, un per cada filtre configurable.
Al nostre lloc, inicialment només tenim activat el filtre Continguts multilingües, per
tant, l’aspecte inicial d’aquesta carpeta serà el següent:

Imatge 192 - Mòduls – Filtres

A continuació explicarem el que podem fer des de Paràmetres dels filtres, i tot seguit
explicarem breument per a què serveix cada filtre, i com configurar els seus
paràmetres per al nostre lloc.
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8.7.3.1 Paràmetres dels filtres
A la següent imatge podrem veure el que veuríem si tots els filtres estiguessin
habilitats. Com s’ha explicat anteriorment, els filtres que tenen paràmetres
configurables són només 4, i podem veure que trobem links amb el seu nom sota el
link Paràmetres dels filtres a la carpeta d’administració Filtres. A través d’aquests links
també accedim a la configuració dels seus paràmetres.
També podem observar que la pantalla conté la taula Filtres actius, i a sota tenim els
Paràmetres comuns. En aquest darrer apartat tindrem camps configurables que
afecten a diversos filtres alhora.
Al nostre lloc, inicialment, només tindrem actiu el filtre Continguts multilingües, per
tant serà el primer que trobarem, amb l’ull obert, i a sota ja veuríem la resta
deshabilitats (en color gris, i amb l’ull tancat).

Imatge 193 - Mòduls - Filtres - Paràmetres dels filtres

A continuació s’explicarà el significat de cadascuna de les columnes, i els paràmetres
comuns. Cada filtre s’explicarà al seu propi apartat.
Taula Filtres actius, columnes:


Nom. Indica el nom del filtre.
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Inhabilita/Habilita. Defineix si el filtre està actiu (ull obert) o no (ull tancat).
Clickant sobre l’ull invertim el seu estat.



Amunt/Avall. Amb aquestes fletxes ordenem els filtres. Els filtres es començaran
a aplicar en ordre de dalt a baix, per tant hem de pujar el filtre que vulguem que
s’apliqui primer.



Paràmetres. Els filtres que tinguin aquest link tenen paràmetres configurables
clickant aquest link. Si el filtre està actiu, també trobarem aquest link a la carpeta
d’Administració Mòduls | Filtres.

Paràmetres comuns:


Durada de la memòria cau de text. 1 minuts. Quan s’apliquen filtres de text, el
lloc guarda a la memòria cau el text filtrat durant aquest període de temps. Quant
més de temps indiquem aquí, més s’agilitzarà el funcionament del lloc, però
també hem de tenir en compte que durant aquest temps els canvis no
s’actualitzaran. És a dir, si per exemple establim una durada d’un dia, si canviem
un cert text no veurem els canvis aplicats fins el dia següent. Moodle recomana un
minut per defecte, però si veiem que patim problemes de rendiment al lloc,
podem augmentar aquest temps.



Filtra fitxers penjats. Cap. Aquesta opció serveix per a aplicar els filtres als fitxers
de text i HTML que es pengin al lloc. En principi, això no ens interessa i per tant
seleccionem no filtrar cap fitxer penjat.



El filtre processa una coincidència per pàgina. No. Això indica si els filtres que
generen enllaços automàticament ho faran per a totes les aparicions a la pàgina, o
només per a la primera. Està configurat per a que processi totes les aparicions.



El filtre processa una coincidència per text. No. El seu funcionament és igual que
l’anterior, però aplicat individualment a cada element de text (recurs, bloc...),
enlloc d’aplicar-ho a la pàgina sencera. Si està seleccionat l’anterior filtre, aquest
s’ignorarà (ja que l’anterior és mes restrictiu). En un principi, nosaltres permetrem
que es generin tants enllaços automàtics com vegades aparegui l’element que els
provoca, tant a la mateixa pàgina com al mateix element de text.



Filtra totes les cadenes. Sí. Seleccionant aquesta opció fem que es filtrin totes les
cadenes, incloent títols, encapçalaments... És molt important que mantinguem
activada aquesta opció, ja que el nostre lloc està configurat per a que s’apliqui el
filtre multilingüe als noms de cursos i categories. Si el desactivéssim els noms dels
cursos i categories es farien bastant il·legibles.
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8.7.3.1.1 Filtres actius per defecte
Al nostre lloc, com ja s’ha comentat anteriorment, en principi només tindrem actiu el
filtre Continguts multilingües, però explicarem també el filtre Censura de paraules, ja
que és un filtre que podria ser bastant útil.
Per a més informació sobre la resta de filtres, es pot consultar la documentació en
línea de Moodle, a la següent pàgina: http://docs.moodle.org/en/Filter (en anglés).
8.7.3.2 Continguts multilingües
Aquest filtre es fa servir per tal de poder oferir el lloc en contingut multilingüe, i per
tant està actiu. El nostre lloc, de moment s’ofereix en català i castellà, però amb
l’activació d’aquest filtre es podria oferir en qualsevol dels idiomes instal·lats (anglès,
francès i italià, de moment).
Aquest filtre només té un paràmetre configurable, filter_multilang_force_old, que en
el nostre cas està activat. Moodle encara no té prou desenvolupat el filtre multilingüe a
la seva darrera versió estable (1.9.9, de Juny de 2.010, en el moment d’escriure
aquestes línies), i té diversos bugs que fa que no funcioni del tot correctament. Per al
nostre

lloc,

s’ha

trobat

la

manera

de

modificar

el

fitxer

/moodle/filter/multilang/filter.php de tal manera que, si s’imposa la sintaxi antiga de
contingut multilingüe, funciona correctament. Les modificacions d’aquest fitxer
s’explicaran a l’apartat corresponent.
8.7.3.3 Censura de paraules
Aquest filtre es fa servir per a evitar paraules malsonants o que no vulguem que
apareguin al nostre lloc. Aquest és un filtre configurable, i l’únic paràmetre que té de
configuració és la llista de paraules prohibides. Si aquesta llista està buida, n’agafarà la
llista inclosa per defecte al paquet d’idioma.

8.8 Seguretat
En aquesta carpeta del menú d’administració tindrem tot el que fa referència a la
seguretat del nostre lloc. Aquestes son opcions avançades de la configuració de Moodle,
per tant, ens limitarem a donar els valors per defecte del nostre lloc, per tal de poder-los
deixar com estaven en cas de modificació per error. Si algun paràmetre es troba que té
especial interès es farà una breu descripció.
Per a més informació sobre aquesta carpeta d’administració, es pot consultar l’ajuda en
línea de Moodle a http://docs.moodle.org/en/Security (documentació en anglès), a més
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dels habituals links Documentació de Moodle per a aquesta pàgina que podem trobar al
final de totes les pàgines de configuració del lloc.

Imatge 194 - Paràmetres d'Administració - Seguretat

8.8.1

Normativa del lloc
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc. A la pròpia pàgina de Moodle podem trobar una
breu descripció de cada paràmetre al seu costat:


Protegeix els noms d’usuari. No.



Obliga a entrar els usuaris. No.



Obliga els usuaris a iniciar sessió per veure els perfils. Sí.



Obert a Google. Sí.



Mida màxima de fitxer penjat. Límit del servidor.



Habilita el sistema de missatgeria. Sí.



Permet etiquetes EMBED i OBJECT. No.



Habilita Contingut de Confiança. No.



Límit de temps per a editar missatges. 30 minuts.



Format del nom complet. Idioma.



Permet caràcters estesos en els noms d’usuari. No.



URL de la normativa del lloc. ../file.php/1/Termes_d_us.htm.



Visibilitat de bitàcoles. Bitàcoles amb l’accés restringit als usuaris del lloc.



Habilita la funcionalitat d’etiquetes. Sí.



Conserva majúscules i minúscules en les etiquetes. Sí.



Profiles for enrolled users only. Sí.



Execució del cron només des de la línia d’ordres. No.



Contrasenya d’accés remot al cron. Buit.



Normativa de contrasenyes. No.



Mida de la contrasenya. 8.



Dígits. 1.



Minúscules. 1.



Majúscules. 1.



Caràcters NO alfanumèrics. 1.
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8.8.2



Inhabilita imatges en els perfils d’usuari. No.



Confirmació de canvi de correu. Sí.



Enable notes. Sí.

Seguretat HTTP
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc:

8.8.3



Utilitza HTTPS per a les entrades. No.



Només galetes segures. No.



Només galetes HTTP. No.



Regenerate session id during login. Sí.



Required Flash player version. 10.0.12.

Seguretat dels mòduls
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc:

8.8.4



Restringeix mòduls en. No courses.



Restringeix mòduls per defecte. No.



Mòduls permesos per defecte. Cap.

Notificacions
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc:

8.8.5



Mostra entrades errònies a. Ningú.



Envia les entrades errònies per correu a. Tots els administradors.



Llindar de les notificacions per correu. 10.

Antivirus
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc:


Utilitza clam AV en els fitxers que es pengin. No.



Camí de clam AV. Buit.



Directori de quarantena



Si falla el clam AV. Dóna els fitxers per bons.
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8.9 Aparença
Des d’aquesta carpeta d’Administració podrem configurar tot el que faci referència a
l’aspecte del nostre lloc.
Com podem veure a la següent imatge, tenim una carpeta anomenada Temes, i una
sèrie de links de configuració. Tot això s’explicarà als següents apartats.

Imatge 195 - Paràmetres d'Administració - Aparença

8.9.1

Temes
Des d’aquesta carpeta d’Administració podem seleccionar el tema per al nostre lloc i
editar els seus paràmetres. Aquesta carpeta conté dos links: Paràmetre de tema, i
Selector de tema.

Imatge 196 - Paràmetres d'Administració - Aparença - Temes

8.9.1.1 Paràmetres de tema
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte:


Llista de temes. Buit.



Permet temes d’usuari. No.



Permet temes per categories. No.



Permet que els usuaris ocultin blocs. Sí.



Mostra blocs en les pàgines de mòduls. No.



Oculta la navegació per tipus d’activitat. No ocultis a ningú.

8.9.1.2 Selector de temes
Des d’aquest link del menú d’administració podem canviar el tema del nostre lloc. El
tema escollit per defecte per al nostre lloc és SCGHSVN.
Aquest tema, en realitat només és una còpia del tema Wood, que s’ha fet per tal de
poder introduir alguns canvis sense modificar el tema original. De moment, encara no
s’han aplicat aquests canvis.
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Com podem veure a la següent imatge, al costat de cada tema tenim una sèrie de links
i un botó, Tria. Clickant sobre aquest botó seleccionem aquest tema com a tema
principal del lloc. Els links que apareixen al costat de cada tema depenen del disseny
del mateix, ja que hi ha temes que tenen els 3 links, els hi ha que en tenen 2, i els hi ha
que no en tenen.

Imatge 197 - Paràmetres d'Administració - Aparença - Temes - Selector de temes

Aquests 3 links que podem trobar al costat del tema tenen la següent funció:


Previsualització: aplica el tema al lloc a una pantalla d’exemple. Quan es clicka
algun dels links d’aquesta pantalla tornem a veure el lloc en el tema seleccionat.



Instantània de pantalla: clickant aquest link ens mostra una imatge d’exemple
d’aquest estil, però sense aplicar-lo al nostre lloc concret.


8.9.2

Informació: obre una nova finestra amb informació sobre el tema.

Calendari
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc:


Els administradors ho veuen tot. No.



Format de visualització de l’hora. 24 hores.



Començament de la setmana. dilluns.



Dies de cap de setmana. dissabte i diumenge.
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Quants dies. 21.



Quants esdeveniments. 2.



Habilitació l’exportació de calendaris. Sí.



Calendar export salt.
HwnlW97L0aWwGSqAD1q4KkT1MqxhHKlqy5B5oaEg5oIDyqpuIbZaqKTI81tN.

8.9.3

Editor HTML
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc:


Utilitza l’editor HTML. Sí.



Color de fons. #ffffff.



Família de fonts. Arial,Trebuchet MS,Verdana,Helvetica,sans-serif.



Mida de font. Buit.



Llista de fonts. Es va modificar l’ordre original de la llista de fonts per tal que
aparegués com a primera opció, opció per defecte, Arial, per tant queda així:

Imatge 198 - Aparença - Editor HTML - Llista de fonts



Filtre format Word. Sí.



Verificació de l’ortografia en l’editor. No.



Diccionari de l’editor. en



Botons ocults. Cap.



Emoticones. No s’ha modificat aquesta taula, és la que apareix per defecte.
No es considera rellevant indicar aquí els paràmetres per defecte.

8.9.4

Paràmetres HTML
En aquest apartat només tenim un camp per configurar: Remove HTML tags from all
activity names. Si aquesta casella no està marcada, estarem permetem la utilització
d’etiquetes HTML als noms de recursos i activitats. En el nostre cas, no ho permetrem,
per tant apareix marcat per defecte.
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No obstant, si l’administrador ho considera oportú, es pot desmarcar la casella i
permetre aquesta utilització d’etiquetes HTML als noms de recursos i activitats.
8.9.5

Documentació de Moodle
Des d’aquest apartat podem configurar a on tenim la documentació de Moodle Docs, i
si volem que s’obri en una finestra nova o bé a la finestra actual. La documentació de
Moodle Docs és aquella que se’ns mostra quan clickem sobre el link Documentació de
Moodle per a aquesta pàgina que acostuma a aparèixer al final de qualsevol pàgina. En
el nostre cas, deixarem l’arrel dels documents com ve per defecte a Moodle, mentre
que canviarem l’opció per defecte d’obrir en una finestra nova, per tal que sigui així. És
a dir:

8.9.6



Arrel de documents de Moodle Docs. http://docs.moodle.org.



Obre en un finestra nova. Sí.

El meu Moodle
Des d’aquesta pàgina podem configurar el comportament de El meu Moodle. Els
paràmetres configurables són 2:


Obliga els usuaris a utilitzar “el meu Moodle”. No.



Maximum number of courses. 21. Indica el nombre màxim de cursos que es
mostraran a l’usuari a qualsevol llista que mostri els seus cursos.

8.9.7

Administradors de curs
A la descripció dels cursos podem fer que apareguin també els usuaris que tenen
determinat rol a aquests cursos. Des d’aquesta pàgina, podem escollir quins usuaris
volem que apareguin, és a dir, apareixeran a la descripció del curs els usuaris que
tinguin al mateix el rol que nosaltres marquem aquí. Per defecte, Moodle mostra els
professors dels cursos. Ho deixarem així.
Per tal que s’entengui millor, ho il·lustrem amb un exemple:

Imatge 199 - Aparença - Administradors de curs - Exemple d'aplicació

Com podem veure, sota el nom del curs apareix el seu professor, ja que és aquest rol el
que hem seleccionat que aparegui en aquest apartat.

364

8.9.8

AJAX i Javascript
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc:

8.9.9



Habilita AJAX. Sí.



Inhabilita edició AJAX dels cursos. Sí.

Gestiona etiquetes
De moment, no està previst l’ús d’etiquetes al nostre lloc. Si el lector desitja obtenir
més informació sobre aquesta característica de Moodle, pot adreçar-se a la següent
pàgina (en anglès): http://docs.moodle.org/en/Tags.

8.10 Primera plana
Des d’aquesta carpeta d’administració configurarem tot el que fa referència a la pàgina
principal del lloc. Mostrem els links que conté aquesta carpeta d’Administració, i a
continuació procedirem a explicar la seva funció:

Imatge 200 - Paràmetres d'Administració - Primera plana

8.10.1 Paràmetres de la primera plana
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables d’aquesta pàgina, amb el
seu valor per defecte al nostre lloc i la seva descripció:


Nom complet del lloc. Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Aquest és el nom del nostre lloc.



Nom curt del lloc (p. e. una paraula). SCGHSVN. Com a nom curt del lloc
escollim les sigles de la Societat.



Descripció per a la pàgina inicial. Aquest és un bloc d’edició HTML a on podem
introduir una descripció del nostre lloc. Si volem, aquesta descripció es pot
mostrar a la pàgina principal afegint un bloc de descripció de curs. En el nostre
cas, com que tenim una secció de curs, no mostrem aquesta descripció. De
tota manera, es deixa introduïda, en català i castellà, per si en algun mome nt
es prefereix tenir aquesta descripció enlloc d’una secció de tema. Per si de cas
s’esborra accidentalment, s’ha guardat una còpia del seu codi HTML a la
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carpeta de fitxers del lloc de la pàgina principal, dins la subcarpeta
Pagina_principal, amb el nom de SCGHSVN_Pagina_principal.txt. Si en algun
moment esborrem sense voler o modifiquem aquesta descripció, podem
recuperar-la fàcilment posant l’editor de text en format HTML, amb el botó
*<>+, i copiant el text d’aquest fitxer.


Primera plana. Aquí tenim 3 desplegables a on podem escollir què volem que
aparegui a la primera plana quan l’usuari no ha entrat. En el nostre cas, ho
tenim configurat per a que aparegui primer les darreres notícies del lloc, i
després la llista de categories. Per tant, la configuració serà la següent:





Primer desplegable: Mostra notícies.



Segon desplegable: Mostra llista de categories.

Elements de la primera plana si l’usuari ha entrat. Aquest camp descriu
exactament el mateix que l’anterior, però quan l’usuari s’ha autenticat al
sistema. En el nostre cas, mostrarem el mateix tant si ha entrat com si no, per
tant la configuració serà la mateixa que a l’apartat anterior.



Profunditat màxima de subcategories. 2. Això indica quantes subcategories
mostrarem. En el nostre cas, només mostrarem les categories de nivell
superior, i les seves subcategories (segon nivell).



Inclou una secció de tema. Sí. Aquesta secció del tema és el bloc central del
nostre lloc. En el nostre cas, conté el logo i acrònim de la SCGHSVN.



Notícies per mostrar. 3. Això indica quantes notícies mostrarem, tant a la
pàgina principal, com a qualsevol part de la web a on mostrem el bloc Darreres
notícies.



Cursos per pàgina. 5. Indica quants cursos mostrarem per pàgina a les llistes
de cursos.



Permet cursos visibles en categories ocultes. Sí. Al nostre lloc, per tal de fer
que quedi tot més endreçat, hi ha molt cursos que tenim a categories ocultes i
que linkem des de categories accessibles. És molt important que aquesta
casella estigui marcada per al correcte funcionament del nostre lloc.



Rol per defecte per a la pàgina principal. Cap.

8.10.2 Rols de la primera plana
Des d’aquí podem assignar rols a usuaris per a la pàgina principal (recordem que la
pàgina principal, per a Moodle és un altre curs, concretament el curs amb id=1). En
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principi, com que no volem que ningú pugui modificar la pàgina principal (excepte
l’administrador), no tindrem cap rol assignat aquí.
Si volem permetre que algú faci modificacions a la pàgina principal, haurem d’assignarli el rol de Professor (podria per exemple afegir blocs o editar la secció de tema), o bé
Administrador.
Recordem que també podem assignar rols de manera temporal, així doncs, podria ser
interessant assignar per exemple el rol de professor a algú durant un període
determinat per a que faci els canvis necessaris a la pàgina principal i no conservi
aquests privilegis indefinidament.
8.10.3 Còpia de seguretat de la base de dades
Des d’aquest apartat podrem fer una còpia de seguretat de la primera plana. Per a ferho, l’únic que hem de fer és seleccionar-ho tot i prémer el botó Continua. Per a
seleccionar-ho tot hem de modificar el desplegable Usuaris, a on seleccionarem Tots, i
Registres, que indicarem Sí; la resta de paràmetres ja apareixen per defecte com ens
interessa. A la següent pantalla ens demana el nom que volem posar al fitxer de
backup, i ens dóna informació sobre la còpia.
A la següent pantalla podem veure el que seleccionaríem per a fer aquesta còpia.
S’han encerclat en vermell els dos camps que s’ha comentat que hem de canviar:
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Imatge 201 - Paràmetres d'Administració - Primera plana - Còpia de seguretat

Segons l’experiència pròpia en còpies de seguretat, és recomanable deixar el nom de
còpia proporcionat per Moodle. Aquest nom tindrà el següent format:
backup-scghsvn-anymesdia-hhmm.zip
Per exemple, si fem una còpia el dia 11 d’Octubre de 2.010 a les 17:30, l’arxiu tindrà el
següent nom: backup-scghsvn-20101011-1730.zip.
8.10.4 Restauració de la primera plana
Accedint a aquest link podem veure totes les còpies de seguretat que haguem fet de la
pàgina principal. Per a restaurar-la hem de seguir els mateixos passos que amb
qualsevol curs (veure apartat 3.6, Còpia de seguretat / Restauració de curs).
8.10.5 Preguntes de la primera plana
Amb aquest link podem gestionar el banc de preguntes de la primera plana. Al nostre
lloc no fem servir preguntes per a la primera plana. Si es necessita més informació
sobre aquest apartat, podem clickar sobre el link Documentació de Moodle per a
aquesta

pàgina

que

es

troba

(http://docs.moodle.org/ca/question/edit).
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al

final

de

la

mateixa

8.10.6 Fitxers del lloc
Des d’aquí podem accedir als fitxers que es fan servir a la pàgina principal del lloc. Com
podrem veure a l’avís que apareix quan clickem el link, aquests fitxers poden ser
accedits per qualsevol persona que conegui o esbrini la seva adreça web. Això implica
que aquí només haurem de guardar fitxers que puguin ser vistos per qual sevol
persona, mai fitxers confidencials. També podem veure a l’avís que les còpies de
seguretat del lloc s’han de guardar sempre a la carpeta backupdata.
Com s’ha comentat, la gestió d’arxius serà exactament igual que per a qualsevol altre
curs, per tant, remetem a la corresponent pàgina del Manual del Professor.

8.11 Servidor
En aquesta carpeta d’administració trobarem tot el que fa referència al servidor a on
està instal·lat Moodle. A continuació mostrem els diferents links que tenim en aquesta
carpeta, i els explicarem als següents apartats:

Imatge 202 - Paràmetres d'Administració - Servidor

8.11.1 Camins del sistema
Des d’aquesta pàgina podem gestionar les rutes als diferents arxius que Moodle
necessita per a diferents funcionalitats.
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables, amb el seu valor per
defecte i la seva explicació:


Versió GD. GD 2.x instal·lada. Aquest paràmetre indica la versió instal·lada de
GD al servidor. Aquest camp pren per defecte el valor que es dete cta
automàticament, per tant no s’ha de canviar a no ser que ho tinguem molt
clar.



Camí de zip. Buit. Aquí s’indicarà la ubicació del programa de compressió zip al
servidor. Si no s’indica cap ruta, Moodle farà servir les seves rutines internes,
però això farà que el sistema sigui sensiblement més lent.
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Camí d’unzip. Buit. El mateix que a l’apartat anterior, però referent al
programa de descompressió unzip.



Camí de du. Buit. El mateix que a l’apartat anterior, però referent a du. En
aquest cas, si definim aquest paràmetre farem que les pàgines que visualitzen
el contingut d’un directori amb molts fitxers funcionin més ràpid.



Camí d’aspell. Buit. Camí del verificador ortogràfic, que ha de ser aspell versió
0.50 o posterior.

8.11.2 Correu
Des d’aquest apartat configurarem tots els aspectes relacionats amb el servidor de
correu i amb els enviaments de missatges.
A continuació es mostren els paràmetres disponibles, el seu valor per defecte i la seva
descripció:


Servidors SMTP. Buit. Si no s’especifica cap servidor local SMTP, Moodle farà
servir el mètode per defecte de PHP per a enviar correu (carregarà més el
sistema).



Nom d’usuari SMTP. Buit. Si a l’apartat anterior hem especificat un servidor
SMTP que requereix autenticació, haurem d’introduir aquí el nom d’usuari.



Contrasenya SMTP. Buit. Si hem especificat un servidor SMTP que requereix
autenticació, haurem d’introduir aquí la contrasenya.



Límit de sessió de SMTP. 1. Nombre màxim de missatges enviats per sessió
SMTP. Deixem el valor per defecte de Moodle.



Adreça per a no rebre respostes. noreply@scghsvn.cat. Aquesta és l’adreça
que es mostrarà com a remitent quan vulguem enviar algun missatge sense
que el destinatari pugui respondre directament el missatge (p. ex. quan el
remitent ha triat ocultar la seva adreça). Aquí podrem indicar qualsevol adreça
fictícia, per tant, enlloc de fer servir el domini @scghsvn.cat podem fer servir
@scghsvn.org o @scghsvn.net tranquil·lament.



Hora per a enviar el correu en format resum. 01 Hora a la que rebran el correu
les persones que hagin triat rebre el correu en format resum una vegada al dia.
S’ha indicat 01 (la 01:00 de la matinada), per tal que aquesta càrrega al
servidor es produeixi en un moment en que presumiblement ha d’haver pocs
usuaris connectats.
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Joc de caràcters. UTF-8. Els correus que es generin des del servidor s’enviaran
en aquest joc de caràcters.



Permet que l’usuari seleccioni el joc de caràcters. No. Tots els usuaris rebran
els missatges en el joc de caràcters especificat a l’anterior apartat.



Caràcters de final de línia en el correu. LF. És el valor que porta per defecte
Moodle. Si s’experimenten problemes amb correus no lliurats o finals de línia
duplicats, es pot provar de canviar aquest paràmetre a CRLF.



Nom de suport. Admin Usuari. Nom de la persona o entitat que ofereix ajuda
als usuaris per correu electrònic o a través d’una pàgina web. Es pot modificar
si l’administrador ho considera oportú.



Correu de suport. Buit. Adreça de correu que es mostra als usuaris del lloc
quan necessiten ajuda genèrica. Si es deixa en blanc, no es mostrarà cap
adreça d’ajuda. Es pot modificar si l’administrador ho considera oportú.



Pàgina de suport. Buit. Adreça web que es mostra als usuaris del lloc per a
informar-los de a on poden obtenir ajuda genèrica. Es pot modificar si
l’administrador ho considera oportú.

8.11.3 Maneig de sessions
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables, amb el seu valor per
defecte i la seva explicació:


Utilitza la base de dades per a informació de sessions. No. Si s’activa aquest
paràmetre, es farà servir la base de dades enlloc del disc del servidor per a
guardar la informació de les sessions dels usuaris. Segons la documentació de
Moodle, això és especialment útil en llocs amb molts usuaris o que funcionen
en clústers de servidors, a la majoria de llocs és millor no habilitar-lo, per tant,
així el deixarem.



Temps d’espera. 2 hores. És el temps que es permetrà a l’usuari estar inactiu
abans de finalitzar la sessió automàticament. Es pot modificar si
l’administrador ho considera oportú.



Prefix de la galeta. Buit. Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta
(cookie) utilitzada per Moodle. Només resulta útil per a evitar que es
confonguin les galetes quan s’executen diferents còpies de Moodle al mateix
lloc web. Com que no és el nostre cas, ho deixarem buit.
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Camí de la galeta. /. Només s’ha de canviar si és necessari canviar el lloc on els
navegadors envien les galetes de Moodle. En aquest cas es pot especificar un
subdirectori del lloc web.



Cookie domain. Buit. Permet canviar el domini des del que les galetes de
Moodle estan disponibles. Això pot ser útil quan es necessita compartir
informació de sessió de Moodle amb una aplicació web a un altre subdomini.
En el nostre cas, això no serà necessari, per tant, s’ha de deixar buit (ATENCIÓ:
un valor incorrecte podria impedir qualsevol accés al lloc, no es podria ni
entrar com a administrador per a reparar l’error).

8.11.4 RSS
En aquest apartat podem escollir habilitar o no RSS per a tot el lloc. En el nostre cas, no
ho tenim habilitat.
Pot consultar més informació sobre els canals RSS a la següent pàgina (en espanyol):
http://docs.moodle.org/es/RSS.
8.11.5 Depuració
Des d’aquest apartat podem configurar els paràmetres de depuració del nostre lloc, és
a dir, aquells que ens ajudaran a determinar la causa dels errors quan aquests es
produeixin.
A continuació es mostraran els paràmetres configurables, el seu valor per defecte, i la
seva descripció:


Missatges de depuració. RES: No mostris cap error o avís. Activar aquest
paràmetre només és útil per a desenvolupadors, per tant el deixem desactivat.



Visualitza missatges de depuració. No. Si activem aquest paràmetre els
informes d’errors s’inclouran a la pàgina HTML, espatllant l’XHTML, el
Javascript, les galetes i les capçaleres HTTP. Si està desactivat, la sortida s’envia
als registres del servidor.



Capçaleres XML estrictes. No. Si s’activa, els navegadors mostraran els errors
XHTML inserits. Com que això només és útil per a desenvolupadors, el deixem
desactivat.



Depuració de l’enviament de correu. No. Habilita el mode verbós de depuració
durant l’enviament de correu al servidor SMTP. Útil per a desenvolupadors, el
deixem desactivat.
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Informació d’execució. No. Si s’activa es mostrarà la informació de rendiment
a peu de pàgina. Si en algun moment necessitem o volem mostrar aquesta
informació, podem canviar-ho sense cap problema.

Com podem observar, la majoria d’aquests paràmetres serveixen per a facilitar la feina
del desenvolupador quan el lloc falla. Si això succeís, seria interessant repassar aquests
paràmetres, ja que la majoria d’ells no estan configurats per a facilitar aquesta feina.
8.11.6 Estadístiques
Des d’aquest apartat es podran configurar els paràmetres de servidor que fan
referència a les estadístiques del lloc.
A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables, amb el seu valor per
defecte i la seva explicació:


Habilita estadístiques. No. En principi no tenim habilitades les estadístiques
del lloc.



Interval màxim de processament. Cap. Aquest paràmetre indica des de quina
data cal processar els registres la primera vegada que es processin les
estadístiques.



Temps màxim d’execució. 8 hores. Aquest paràmetre específica el temps
màxim per a computar les estadístiques d’un dia. Com que aquest
processament por carregar molt el servidor, fixem un límit per defecte de 8
hores. En cas que s’habilitin les estadístiques i es trobin problemes de
rendiment causats pel seu processament, seria una bona idea baixar aquest
valor (tot i que, en cas de no completar el processament en el temps indicat,
tindríem estadístiques incompletes).



Days to process. 31. Especifica el nombre màxim de dies a processar a cada
execució de les estadístiques. Si les estadístiques estan actualitzades, només es
processarà un dia. De nou, si habilitem estadístiques i estem patint problemes
de càrrega del servidor ocasionats per això, s’hauria de reduir el nombre de
dies a processar.



Executat en. 2:0. Específica a quina hora a de començar la tasca de
processament d’estadístiques. Com pot ser un procés molt costós en termes
de recursos del servidor, l’establim a les 02:00 de la matinada, que és quan el
servidor pot tenir menys càrrega. En el cas pitjor, com que hem limitat el

373

temps de processament a 8 hores, a les 10:00 del matí el servidor seria
alliberat d’aquesta càrrega, tant si el procés ha acabat com si no ho ha fet.


Llindar d’usuari. 0. Indica quants usuaris inscrits (inclosos professors) ha de
tenir un curs per a que es tingui en compte a l’hora de processar les
estadístiques. Amb el valor 0 es tindran en compte tots els cursos.



Nombre de categories. 1. Valor per defecte de Moodle.

8.11.7 HTTP
Els paràmetres d’aquesta categoria no afecten el nostre lloc, i contenen tots la
configuració per defecte de Moodle (es pot veure a la dreta de cada camp). En cas de
modificar erròniament aquests paràmetres, només cal tornar a copiar els paràmetres
per defecte que indica la pròpia pàgina.
8.11.8 Mode manteniment
Des d’aquesta pàgina podem activar el Mode manteniment del lloc, o bé deshabilitarlo en cas que ja estigués activat.
Què és el mode manteniment? Quan es realitzen tasques de manteniment al lloc, és
convenient que els usuaris no modifiquin la informació del mateix, ja que podria
donar-se el cas que aquesta informació es perdés. Per exemple, si un usuari puja un
document al lloc mentre dura aquesta tasca, i per alguna raó s’ha de tornar enrere i
deixar el lloc com estava abans de començar el procés, aquest document es perdria.
Per tal d’evitar això, podem habilitar el mode manteniment del lloc. Mentre el lloc està
en mode manteniment, els usuaris no poden fer res que requereixi autenticació
(accedir a cursos, subscriure’s a fòrums…). Quan un usuari intenti fer qualsevol cosa
que requereixi autenticació, se li mostrarà un missatge genèric indicant que el lloc està
en mode manteniment. Si l’hem introduït quan hem habilitat el mode manteniment,
també se li mostrarà un missatge personalitzat de l’administrador.
RECOMANACIÓ. Quan el sistema entra en mode manteniment, no avisa als usuaris que
ja estan autenticats navegant pel lloc. Per tal d’evitar possibles molèsties als usuaris, és
convenient informar-los que el lloc no estarà disponible amb suficient antelació, per
exemple amb un missatge a la pàgina principal, que indiqui quan començaran aquestes
tasques de manteniment, i la durada prevista.
Com habilitem el mode manteniment? Quan el lloc està en mode normal i clickem
sobre el link Mode manteniment de la carpeta d’administració Servidor, ens apareixerà
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una pàgina amb un botó, Habilita, i un quadre d’edició. Per a habilitar el mode
manteniment, l’únic que hem de fer és clickar sobre el botó Habilitar. Si a més volem
donar informació extra a l’usuari, podem fer servir el quadre d’edició per a configurar
el missatge que volem que es mostri a l’usuari mentre duri aquest mode. Aquest és el
quadre d’edició estàndard de Moodle, per tant podem introduir imatges, links, i
qualsevol element que es pot introduir habitualment (per a més informació consultar
apartat 5, La finestra d’edició).
Com deshabilitem el mode manteniment? Si el lloc està en mode manteniment, quan
accedim a aquest link de la carpeta Servidor el lloc només ens mostrarà un botó,
Inhabilitar. Només hem de clickar sobre aquest botó per deshabilitar el mode
manteniment.
8.11.9 Neteja
Els paràmetres d’aquest bloc fan referència a la neteja d’elements del servidor que ja
no són necessaris. A continuació es mostra la llista de paràmetres configurables, amb
el seu valor per defecte i la seva explicació:


Cancel·la la inscripció de l’usuari en un curs després de. Mai. Aquest paràmetre
indica quant de temps permetrem que un usuari estigui sense entrar a un curs
abans de cancel·lar la seva inscripció. En principi, nosaltres no cancel·larem cap
inscripció.



Suprimeix els usuaris no confirmats després de. 7 dies. Si fem servir autenticació
per correu electrònic, aquest serà el temps que donarem a l’usuari per a
confirmar la seva alta. Si transcorregut aquest temps l’usuari no ha respost,
s’eliminarà el seu compte. En el nostre cas no fem servir aquesta autenticació, per
tant no importa el valor que indiquem (deixem el que indica Moodle per defecte).



Suprimeix els comptes incomplets després de. Mai. Període de temps que es
mantindrà un compte vell incomplet. En el nostre cas, tampoc ens afecta ja que
les altes es fan manualment. Deixem el valor per defecte de Moodle.



Manté els registres. 365 dies. Aquest és el temps que mantindrem al servidor els
registres d’activitat dels usuaris, eliminant automàticament els més vells. Tot i
que el millor és mantenir aquests registres tant de temps com sigui possible per si
els necessitem, s’ha posat una fita de 365 dies, ja que s’ha considerat que serà
molt improbable que es consultin aquests registres, i menys encara els d’un any

375

enrere. Per contra, aquests registres poden anar carregant el servidor sense que
ens adonem si no els eliminem transcorregut cert temps.


Inhabilita l’històric de qualificacions. Sí. Inhabilitar els canvis a les taules de
qualificacions pot accelerar el servidor i conservar espai a la base de dades. Com
que al nostre lloc no tenim previst fer servir qualificacions, de moment
inhabilitem aquest històric.



Durada de l’històric de qualificacions. No suprimeixis mai l’històric. En aquest
camp configurem la durada de l’històric de canvis de les taules de qualificacions.
Com que ho tenim inhabilitat, no importa el valor que introduïm aquí.

8.11.10 Entorn
A través d’aquesta pantalla podem comprovar si el nostre servidor compleix tots els
requeriments de la versió actual de Moodle, i també els requeriments per a una
possible actualització.
A continuació mostrem una captura de pantalla d’aquest apartat per a passar
seguidament a explicar-ho:

Imatge 203 - Paràmetres d'Administració - Servidor - Entorn

Com podem veure, a la part superior de la pantalla tenim un desplegable a on s’indica
la versió de Moodle. En aquest desplegable tenim dues opcions: mostrar la versió
actual (cas de l’exemple), o la propera versió de Moodle. Si escollim la versió actual,
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comprovarem els problemes actuals del servidor, i si escollim la propera versió,
podrem comprovar quins elements hem d’actualitzar al servidor per a poder fer
l’actualització.
Com podem veure més avall, tenim elements en vermell, en groc, i en verd.


Elements en vermell. Els elements en vermell indiquen errors que s’han de
solucionar obligatòriament per al correcte funcionament del lloc (o de la propera
actualització, si és el que hem seleccionat al desplegable).



Elements en groc. Els elements en groc són advertències (warnings), és a dir,
errors que no és imprescindible solucionar per al correcte funcionament de
Moodle, però que potser sí que ho són per determinades funcionalitats. A
l’exemple mostrat, podem veure que l’advertència en groc indica que hauríem
d’instal·lar l’extensió xmlrpc per a la funcionalitat de Moodle en Xarxa. Com que
nosaltres no fem servir aquesta funcionalitat, no ens hem de preocupar per
aquesta advertència (tot i que seria recomanable solucionar-ho).



Elements en verd. Els elements en verd són els que estan correctament instal·lats.

8.11.11 Informació PHP
Des d’aquest link obtenim tota la informació sobre la versió de PHP que estem fent
servir al servidor, així com les seves extensions i opcions de compilació, informació del
servidor, entorn PHP i versió del sistema operatiu.
Aquesta pàgina és només una pàgina informativa, no podem configurar res des d’aquí.
8.11.12 Execució
Des d’aquest link es poden configurar opcions avançades del servidor que poden
afectar el rendiment del lloc. Es recomana no modificar aquests paràmetres a no ser
que es tingui molt clar el que s’està fent.
Els valors d’aquesta pàgina són els que venen per defecte amb Moodle. Si es desitja
més informació sobre aquesta pàgina, es pot consultar la pàgina d’ajuda de Moodle
per la mateixa, al link de final de pàgina Documentació de Moodle per a aquesta
pàgina (http://docs.moodle.org/ca/admin/setting/performance).

8.12 Xarxa
Aquesta carpeta d’administració serveix per a configurar paràmetres de Moodle en
xarxa. Moodle en xarxa es fa servir si tenim diferents llocs Moodle i volem que es pugui
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passar d’un a l’altre sense haver de canviar d’usuari, o bé compartir recursos entre els
dos llocs, entre d’altres utilitats. En el nostre cas, no fem servir aquesta funcionalitat,
per tant no hi ha res que ens pugui afectar d’aquesta carpeta de configuració.
Si es vol obtenir més informació sobre Moodle en xarxa, es pot consultar la següent
pàgina (en anglès): http://docs.moodle.org/en/admin/mnet/index

8.13 Informes
Des d’aquesta carpeta d’administració podem obtenir diferents informes del lloc. A cada
apartat s’explicarà el que obtindrem.
8.13.1 Còpies
Des d’aquest apartat podem veure l’estat de la darrera execució de les còpies de
seguretat, si és que s’ha programat a la carpeta d’administració Cursos.
Per a cada curs, tindrem:


Temps emprat: data i hora d’inici i final del procés de còpia de seguretat.



Estat. Indica el resultat de la còpia.



o

Error: la còpia no s’ha realitzat correctament.

o

Omesos: el curs no complia el requisits mínims per a fer la còpia.

Next backup. Indica la data i hora de la pròxima còpia de seguretat programada.

8.13.2 Resum del curs
Des d’aquest apartat podrem veure les estadístiques dels cursos. Si no estan
habilitades, se’ns mostrarà un missatge indicant-ho, i automàticament serem redirigits
a la pàgina corresponent per a fer-ho.
Si estan habilitades, podrem seleccionar els cursos a mostrar a través del següent
menú:

Imatge 204 - Paràmetres d'Administració - Informes - Resum del curs - Seleccionar cursos

Per tal de veure les estadístiques, hem de seleccionar el tipus d’informe que volem
veure, el període de temps que volem analitzar, i quants cursos volem que apareguin a
l’informe. Un cop escollits aquests paràmetres clickem sobre el botó Visualització i
se’ns mostraran les corresponents gràfiques.
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8.13.3 Registres
De manera semblant a com s’han obtingut a l’apartat anterior informes sobre els
cursos del lloc, aquí es poden obtenir informes de l’activitat dels usuaris al lloc.
El tipus d’informe que obtinguem el seleccionarem a través del següent menú de
desplegables:

Imatge 205 - Paràmetres d'Administració - Informes - Registres

En aquests desplegables podem escollir, seguint l’ordre d’esquerra a dreta i de dalt a
baix:


Curs del que volem obtenir els registres (o tot el lloc).



Participants dels que volem obtenir els registres.



Data del dia del qual volem obtenir els registres.



Tipus d’activitat que volem veure.



Tipus d’acció que volem veure.



Com volem veure l’informe. Es pot visualitzar a la pàgina, descarregar en
format de text, en format ODS (l'equivalent OpenOffice a l'Excel), o en format
Excel.

Un cop seleccionades les dades a mostrar, fem click sobre el botó Obté aquests
registres.
8.13.4 Live logs
Des d’aquest apartat podrem obtenir els registres d’activitat d’usuaris de l’última hora.
Per a fer-ho, hem de clickar sobre el link que diu Registres de l’última hora. S’obrirà
llavors una nova finestra del navegador a on s’indiquen les accions que ha realitzat
cada usuari al lloc durant la darrera hora.
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Imatge 206 - Paràmetres d'Administració - Informes - Live logs

Com podem veure, aquesta pantalla té 7 columnes:


Curs. Indica el curs a on s’ha realitzat l’acció. Si clickem sobre el seu nom
accedirem al mateix.



Hora. Indica l’hora a la que s’ha executat l’acció.



IP. Indica l’adreça IP des de la que s’ha dut a terme l’acció. Clickant sobre
aquesta adreça s’obrirà una nova finestra que ens mostrarà a quina part del
món està aquesta adreça IP:
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Imatge 207 - Paràmetres d'Administració - Informes - Live Logs - Ubicació IP



Nom complet. Indica el nom de l’usuari que ha realitzat l’acció. Si clickem
sobre el seu nom accedim al seu perfil.



Acció. Indica l’acció que s’ha dut a terme. Si clickem sobre l’acció, el sistema
ens permetrà fer la mateixa acció. Per exemple, si a la cinquena fila clickem
sobre wiki edit page, accedirem a editar el wiki de la Pàgina inicial (columna
Informació) del curs Seminaris i Tallers Sigil·lografia (columna Curs).



Informació. Aquesta columna mostra informació addicional, tot i que, de
vegades, pot ser difícil d’interpretar.

8.13.5 Pregunta
Des d’aquí podem obtenir un informe sobre possibles problemes a base de dades de
preguntes del lloc.
Com que, inicialment, no tenim cap pregunta al lloc, i tampoc es preveu que n’hi hagi,
quan accedim aquí la pàgina ens mostra el següent missatge:

Imatge 208 - Paràmetres d'Administració - Informes - Pregunta
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8.13.6 Security overview
Si clickem sobre aquest link el sistema ens mostra una pàgina amb possibles problemes
de seguretat.
A continuació, es mostra una captura de pantalla d’exemple, per tal d’explicar els tipus
de resultats que ens podem trobar:

Imatge 209 - Paràmetres d'Administració - Informes - Security overview

Com podem veure, tenim 3 tipus de situació:


OK. Tot està configurat correctament.



Warning. Si un paràmetre està en warning, vol dir que pot ser potencialment
perillós. Si sabem per què està així i entenem els seus perills, podem deixar-ho
així.



Serious. Això indica que hi ha un alt risc en la configuració d’aquest paràmetre.

A continuació, es mostren els paràmetre que no estan OK al nostre lloc:


Insecure dataroot [Serious]. Quan el lloc estigui en producció es preveu que
aquest directori estigui fora de Public_HTML, i això estarà solucionat.



Displaying of PHP errors [Warning]. Seria recomanable desactivar aquest
setting a la configuració PHP del servidor.



Password policy [Warning]. No tenim cap política de seguretat per als
passwords.



XSS trusted users [Warning]. Aquest warning indica que hi ha una sèrie
d’usuaris que, pels seus privilegis, podrien introduir al sistema codi maliciós. Si
clickem sobre el link XSS trusted users el sistema ens mostrarà quins són
aquests usuaris. Si tots són usuaris en qui confiem, no hem de preocupar-nos
per aquest warning.



Backup of user data [Warning]. Aquest warning ens indica que hi ha un rol que
té permís per a fer backup de dades dels usuaris, i 2 usuaris que ho poden fer
(els que tenen aquest rol assignat). Això és degut a que el rol administrador ho
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pot fer, i hi ha dues persones amb aquest rol. No ens hem de preocupar
mentre sigui l’administrador l’únic que ho pugui fer, i només tinguin aquest rol
usuaris que realment l’han de tenir.
8.13.7 Spam cleaner
Aquest link serveix per a identificar i eliminar usuaris spam creats automàticament.
Com que al nostre lloc només es donaran d’alta usuaris de manera manual, aquest link
no serà necessari que el fem servir.
De tota manera, si el volem fer servir, l’únic que hem de fer és clickar el botó
Autodetect common spam patterns, per tal que busqui automàticament cadenes
típiques d’spammer (com per exemple casino, porn, poker, viagra…), o bé introduir les
cadenes que volem buscar a l’espai habilitat per a això, i clickar el botó Search for
these keywords.
8.13.8 Estadístiques
A través d’aquest link podrem obtenir estadístiques del lloc. L’únic que hem de fer és
seleccionar el curs del que volem les estadístiques al primer desplegable, el tipus
d’informe al segon, i el període de temps al darrer, i clickar el botó Visualitza.
Per a més informació sobre aquesta característica de Moodle es pot consultar la
següent

pàgina

d’ajuda

Moodle

(en

anglès):

http://docs.moodle.org/en/course/report/stats/index.
8.13.9 Proves unitàries
Des d’aquest apartat es poden executar una sèrie de tests al nostre l loc, per tal de
comprovar que tot funciona correctament.
La llista de possibles tests i les seves opcions és molt extensa, per tant adrecem el
lector a la següent pàgina si desitja més informació sobre aquests tests (en anglès):
http://docs.moodle.org/en/admin/report/unittest/index.

8.14 Miscel·lània
Aquest bloc conté una sèrie de paràmetres que no troben ubicació en cap dels blocs
anteriorment presentats. Només conté dos links: Experimental, que conté paràmetres
d’opcions que estan en fase experimental, i Editor XMLDB, que conté una eina per a
crear arxius XML que especifiquen com ha de configurar Moodle les seves bases de
dades.
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8.14.1 Experimental
L’únic paràmetre experimental que tenim habilitat és el primer, Habilita cerca global.
La resta de paràmetres conserven el seu valor per defecte, és a dir, sense marcar.
8.14.2 Editor XMLDB
És millor no tocar res d’aquest apartat si no tenim molt clar el que estem fent. Es pot
obtenir més informació sobre aquest apartat al següent link d’ajuda de Moodle, en
anglès: http://docs.moodle.org/en/admin/xmldb/.
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10.2 Manual del Professor

SCGHSVN – Manual del Professor
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En aquest manual explicarem els principals elements que ha de conèixer un usuari de la
SCGHSVN que hagi d’administrar un curs, és a dir, que tingui el rol de professor a un curs.
Aquest manual no pretén ser un manual que permeti conèixer totes les característiques dels
cursos Moodle, ja n’hi ha manuals així, sinó que pretén ser un manual adaptat al nostre lloc,
fent especial èmfasi en les funcionalitats que més farem servir al web de la Societat, i no
explicant aquells elements que no es faran servir al lloc.
D’aquells elements que no està previst fer ús als cursos de la Societat, no s’entrarà en detall en
la seva explicació, simplement indicarem per què no s’expliquen i facilitarem al lector
indicacions per si vol trobar més informació sobre aquests elements. També hem de tenir en
compte que la disponibilitat de molts dels elements que s’expliquen en aquest manual pot
estar determinada per l’administrador del sistema, per tant, és possible que algun dels
elements que s’indica que no farem servir no el trobem disponible al nostre lloc perquè
l’administrador l’hagi amagat per tal de facilitar la utilització del lloc.
Si es vol fer un aprenentatge complet de totes les opcions que ofereix Moodle per a un
professor, recomanem al lector accedir a la pròpia pàgina de Moodle, a on trobarà aquesta
informació en diversos idiomes. La informació continguda a les següents pàgines s’elabora
gràcies col·laboracions de persones desinteressades, i això comporta que de vegades no hi és
disponible la mateixa informació a tots els idiomes. Tenint això en compte, recomanem si és
possible adreçar-se a les pàgines en anglès, que acostumen a ser les més completes, tot i que
també disposem d’aquesta informació en català i castellà.
Anglès: http://docs.moodle.org/en/Teacher_documentation
Català: http://docs.moodle.org/ca/Documentaci%C3%B3_de_professorat
Espanyol: http://docs.moodle.org/es/Documentaci%C3%B3n_para_Profesores
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1 Introducció: característiques dels cursos Moodle
Què és un curs Moodle? El primer que necessitem saber si hem de ser professors d’un curs
Moodle, és precisament què és i com es composa un curs Moodle. Moodle és el que
s’anomena un Entorn Virtual d’Aprenentatge (més conegut com a VLE, Virtual Learning
Environment). Això vol dir que Moodle ve a ser com una classe, però a distància. Coma
conseqüència d’això, Moodle té moltes eines per a poder dur a terme un ensenyament a
distància. No obstant això, a la nostre Societat no estem oferint, de moment, cursos a
distància, així doncs, per a nosaltres Moodle es converteix en un gestor de continguts, que ens
permetrà fer servir alguna de les seves capacitats com a VLE i a més ens deixarà oberta la porta
a la possibilitat d’oferir en el futur cursos a distància.
Un cop tenim quatre pinzellades sobre què és Moodle i què és un curs Moodle, pensem que la
millor manera de començar a entendre-ho és veient-lo. A continuació mostrarem quin aspecte
té un curs Moodle acabat de crear, totalment buit, i explicarem de quins elements disposa el
curs:

Imatge 210 - Curs acabat de crear

Com podem veure a la imatge, el curs està dividit en 3 parts: un bloc central principal, i dues
columnes d’elements a cada costat del bloc.
El bloc central és a on anirà el contingut principal del curs. En aquest curs, podem veure que es
tracta d’un curs amb esquema per temes (capçalera del bloc central), i també podem veure
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que hi ha 5 temes (numeració fins al 5 del bloc central, a la part esquerra). Els cursos nous
apareixen per defecte amb aquesta configuració, que es pot canviar en qualsevol moment.
Més endavant explicarem què significa l’esquema per temes i com canviar-ho.
A la columna de l’esquerra podem veure que hi ha 5 blocs: Persones, Activitats, Cerca fòrums,
Administració, i Categories de cursos. Com a professors del curs, el bloc més important per a
nosaltres és el d’Administració.
A la columna de la dreta podem veure 3 blocs més: Últimes notícies, Esdeveniments pròxims, i
Activitat recent.
Tant els blocs del menú de l’esquerra com els de la dreta es poden amagar o eliminar. Al
corresponent apartat explicarem què són els blocs, quins tipus de bloc hi ha, i quina é s la
funció de cadascun d’ells.
Si parem atenció, també podem veure que a la part superior dreta, a sota de la informació
sobre el nostre usuari, tenim un desplegable que diu Canvia rol a... i un botó que diu Activa
edició. El desplegable serveix per a canviar temporalment el rol; més endavant explicarem què
són els rols, però podem avançar que aquesta funció es farà servir bàsicament per a tenir la
mateixa visió del curs que els estudiants i així assegurar-nos que tot es veu com esperem. El
botó Activa edició és el que ens permetrà introduir i modificar contingut al curs, així com
organitzar els blocs (afegir, amagar, moure, treure) i els recursos i activitats del curs (també
s’explicaran en el seu moment).
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A continuació mostrem aquest mateix curs amb l’edició activada, per tal d’anar-nos
familiaritzant:

Imatge 211 - Curs buit - Edició activada

1.1 Elements del curs: contingut estàtic, blocs, recursos i activitats
Un curs Moodle es composa bàsicament de contingut estàtic (informació), blocs, recursos i
activitats. A continuació passarem a explicar breument què és cadascun d’aquests elements.
1.1.1

Seccions del curs: contingut estàtic, informació

El contingut estàtic o informació del curs és el que ocuparà la major part de la pàgina del curs, i
serveix per a donar informació a l’usuari. Podem introduir contingut estàtic a cadascuna de les
seccions del curs, i també a la secció principal (la que hi ha entre el títol Esquema per temes i la
primera secció numerada). Com podem veure a la Imatge 211, a cadascuna de les seccions del
curs ha aparegut una icona d’una mà amb un llapis ( ); clickant sobre aquesta icona
accedirem a la finestra d’edició, a on podrem introduir aquest contingut estàtic.
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A continuació, per a més claredat, mostrem aquest mateix curs amb informació introduïda a la
secció principal i també a la primera secció:

Imatge 212 - Elements del curs: contingut estàtic o informació

Com s’ha comentat anteriorment, Moodle és una plataforma dissenyada per a l’ensenyament
a distància, per tant, en aquest disseny d’esquema per temes, la idea és que cada secció
contingui tota la informació d’un tema concret del curs. De tota manera, donat que el nostre
lloc el fem servir principalment com a gestor de continguts, hi haurà cursos a on s’especificarà
una metodologia molt concreta per a introduir la informació a les diferents seccions.
1.1.2

Blocs

Els blocs són, com el seu nom indica, petits blocs que es poden afegir al costat esquerre o dret
del lloc i que afegeixen diverses funcionalitats al lloc. Els blocs estàndards de Moodle són 15:
Calendari, Canals RSS remots, Cerca global, Descripció del curs/lloc, Enllaços de seccions,
Entrada aleatòria del glossari, Etiquetes, Etiquetes de bitàcoles, HTML, Loan calculator, Menú
de bitàcola, Missatges, Resultats del qüestionari, Tutelats, i Usuaris en línia.
És possible que no tots aquests blocs estiguin disponibles, ja que l’administrador pot
deshabilitar els que cregui oportú (per exemple, al nostre lloc no tenim disponible ara mateix
el bloc Loan calculator, ja que es tracta d’una calculadora de prèstecs que no sembla tenir
massa sentit al nostre lloc). Aquest apartat només és una petita introducció als blocs, a
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l’apartat corresponent s’explicarà en detall cadascún dels blocs i com afegir-los i organitzar-los
dintre del curs.
1.1.3

Recursos

Els recursos ens permeten posar contingut en format digital a l’abast dels estudiants. Els
recursos només es poden introduir a la part central del curs, és a dir, a la que conté
informació, a les seccions del curs, tant a la secció principal com a les seccions de temes.
Disposem de 6 tipus de recurs: Compon una pàgina de text, Compon una pàgina web, Enllaça
un fitxer o lloc web, Visualitza un directori, Desplega un paquet de contingut IMS, i Insereix una
etiqueta. Normalment no necessitarem fer servir tots els tipus de recursos disponibles.
L’explicació detallada de cada tipus de recurs es farà a l’apartat 5.
1.1.4

Activitats

Les activitats són, en resum, les eines col·laboratives i d’aprenentatge de Moodle. Aquestes
activitats també s’introdueixen a la part central del curs, igual que els recursos, tant a la secció
principal del curs com a les seccions dels diferents temes.
Disposem dels següents tipus d’activitat: Base de dades, Consulta, Enquesta, Fòrum, Glossari,
Lliçó, Qüestionari, Taller, Tasques (4 tipus diferents), i Wiki. Aquestes son les activitats que
inicialment estan disponibles al nostre lloc, però es possible que acabem tenint alguna més, o
que deixem de tenir-ne alguna disponible, si l’administrador considera oportú afegir-la o bé
treure-la.
A l’apartat 6 s’explicarà en detall cada tipus d’activitat disponible i el seu funcionament.
1.1.5

Format social: un curs especial

Hi ha un tipus de curs una mica especial: el curs en format social. En aquest tipus de curs, no
tenim seccions, i per tant no podem afegir activitats ni recursos, només podem afegir blocs a
les columnes laterals.
Aquest tipus de curs és un tipus de curs especialment dissenyat per a fomentar debats entre
els seus usuaris, i enlloc de seccions, l’únic que podem afegir al bloc central són nous temes de
debat.
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A continuació mostrem l’aspecte que tindria un curs en format social:

Imatge 213 - Curs en format social

Com podem observar, a l’espai central del curs només tenim temes de debat, i un botó que diu
Afegeix un nou tema de debat.
Aquest tipus de curs difícilment el farem servir a la pàgina de la Societat. En principi, només
tenim dos cursos en aquest format: Fòrum General i Fòrum de Peticions d’Ajuda.
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2 Paràmetres del curs
Normalment, l’administrador ens proporcionarà el curs configurat de la millor manera
possible, o de la manera que hagi d’estar configurat el curs. No obstant això, creiem que és
convenient que el professor del curs sàpiga quins paràmetres poden modificar el
comportament del seu curs. També hi ha casos en que és interessant anar modificant
determinats paràmetres a mesura que avança el curs.
Per a accedir als paràmetres del curs, hem de clickar el link Paràmetres que trobarem al bloc
d’Administració. Accedirem llavors a la configuració dels paràmetres del curs. Aquesta
configuració consta dels següents blocs temàtics, que explicarem als següents apartats:
Paràmetres generals, Inscripcions, Notificació de venciment d’inscripció, Grups, Disponibilitat,
Idioma i Canvi de rol.

2.1 Paràmetres generals
Mostrem a continuació l’aspecte que presenta aquest bloc, i seguidament passarem a
descriure cadascun dels seus paràmetres:

Imatge 214 - Paràmetres del curs - Paràmetres generals

Nom complet. Indicarem aquí el nom del curs. Si volem que es vegi traduït a diferents idiomes,
seguirem les convencions explicades a l’apartat 3.1.4, Creació de contingut multilingüe.
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Nom curt. Codi identificatiu del curs. Aquest nom curt no es traduirà, i també vindrà donat per
l’administrador.
Número ID del curs. No el fem servir, el deixem en blanc.
Resum. Resum de curs. Aquest resum no el farem servir habitualment. Per l’estructura del
nostre lloc, els únics cursos que tindran aquesta descripció visible seran els projectes
finalitzats, i habitualment serà l’administrador l’encarregat d’introduir aquesta descripció quan
creï el curs. Hem de tenir en compte que si aquest resum és visible en una categoria, l’espai
reservat a aquesta descripció és la meitat dreta de la pantalla, per tant, si introduïm una
descripció hem d’anar amb cura de no incloure imatges massa amples. Una altre forma de fer
visible aquesta descripció seria afegir al curs el bloc Descripció del curs/lloc (explicat a l’apartat
4.2.3.3). En aquest cas, l’espai reservat serà el de la columna de blocs, si afegim imatges molt
amples també quedarà deformada l’aparença del curs.
Format. Els cursos de la Societat fan servir el format per temes, el setmanal, o el social. Al
format per temes cada secció del curs té un número de tema, mentre que al format setmanal
cada secció té una data d’inici en el seu lloc. El format social no té seccions, el bloc central és
un gran fòrum que només conté temes de debat. El més habitual serà el format per temes, pot
haver algun curs en format setmanal, i molt puntualment en format social. Aquest paràmetre
també vindrà determinat per l’administrador i no l’haurem de canviar.
Nombre de setmanes/temes. El nombre de setmanes o temes serà el nombre de seccions que
tindrà el nostre curs. Aquest és un paràmetre que és probable que vulguem modificar a
mesura que introduïm contingut al lloc. La manera més elegant de veure un curs és que tingui
exactament el nombre de temes amb contingut introduït; per exemple, si hem introduït el
contingut de 3 seccions i aquí tenim seleccionats 5 temes, es veurien al curs 2 seccions buides.
En aquest cas, seria més elegant indicar que el curs té 3 seccions, i a mesura que anem
necessitant noves seccions anem augmentant aquest nombre.
Data d’inici del curs. Aquesta data només afectarà els cursos en format setmanal, ja que serà la
data que aparegui a la primera secció del curs. De tota manera, si el curs té una data d’inici
real, seria recomanable indicar-ho aquí.
Temes ocults. En aquest desplegable podem escollir si volem que els temes ocults es mostrin
en format reduït, o bé si preferim que siguin completament invisibles. Si escollim que es
mostrin en format reduït, veurem la secció amb la frase No disponible, mentre que si escollim
que siguin completament invisibles no es veurà res. De vegades pot interessar que l’usuari
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sàpiga que hi ha una secció, però que encara no està disponible. A continuació mostrarem una
imatge del tema 1 ocult i en format reduït. Si estigués marcada l’opció completament invisible
el primer tema que veuria l’usuari seria el 2.

Imatge 215 - Paràmetres del curs - Paràmetres generals - Temes ocults en format reduït

Notícies per mostrar. Quan es crea un curs en format per temes o setmanal, es crea
automàticament un fòrum de notícies al que tots els estudiants estan subscrits. Si aques t
nombre és diferent de 0, apareixerà un bloc a la columna dreta de blocs del curs amb les
darreres notícies d’aquest fòrum. El nombre de notícies que apareixeran a aquest bloc serà el
que indiquem aquí.
Mostra les qualificacions. Aquest paràmetre només tindrà sentit en els cursos en que es
qualifiquin les activitats dels usuaris. Al nostre lloc, de moment, no està previst que
qualifiquem les activitats dels usuaris, per tant, escollirem sempre No.
Mostra informes d’activitat. En el nostre lloc no farem servir aquests informes, i a més indicar
que Sí pot carregar el servidor, per tant, deixarem sempre aquest camp a No.
Mida màxima de càrrega. Indica la mida màxima dels fitxers que poden pujar els estudiants.
Per defecte són 2Mb, però si creiem que l’hem de canviar, ho podem fer sense por.
Aquest és un metacurs. Com a professors no ens hem de preocupar d’aquest paràmetre,
aquesta configuració vindrà donada per l’administrador.

2.2 Inscripcions
Els paràmetres d’aquest bloc fan referència a la matriculació dels estudiants al curs. Aquests
paràmetres vindran donats per l’administrador i normalment el millor és no tocar-los.

Imatge 216 - Paràmetres del curs – Inscripcions

Connectors d’inscripcions i Rol per defecte el deixarem sempre com està.
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Permet inscripcions. Aquest paràmetre indica si permetrem matriculacions dels estudiants al
curs. Normalment també vindrà donat per l’administrador, però en aquest cas és interessant
que coneguem el seu funcionament. Si no es permeten, no s’admetrà cap matriculació, si es
marca que sí es permeten, podran matricular-se nous estudiants, i si marquem el botó Període,
la inscripció estarà permesa només entre les dates indicades als dos següents camps, Data
d’inici i Data final. Aquest punt és interessant perquè, per a segons quins tipus de cursos, ens
pot interessar tenir la inscripció oberta durant un període acotat. Això es podria aplicar
perfectament a cursos de la categoria Activitats, en que potser estem preparant una activitat i
necessitem saber el nombre exacte de persones que assistiran abans d’una determinada data.
Quan s’obri un curs d’aquest tipus, es pot deixar la inscripció oberta fins a aquesta data límit
en que necessitem saber el nombre d’assistents, així qualsevol usuari es pot apuntar a
l’activitat mentre ho faci dintre del període indicat.
Durada de la inscripció. Per norma general, aquest paràmetre el deixarem Il·limitat. Si aquí
indiquem una durada determinada, al cap dels dies indicats l’usuari deixarà de tenir accés al
curs. La durada màxima si ho volem acotar és de 365 dies (un any).

2.3 Notificació de venciment d’inscripció

Imatge 217 - Paràmetres del curs - Notificació de venciment d'inscripció

Els paràmetres d’aquest bloc només s’apliquen si a l’anterior hem seleccionat una durada de la
inscripció determinada, diferent d’il·limitada. Amb els dos primers desplegables escollim si els
professors i els estudiants, respectivament, rebran notificació de que la seva inscripció està
propera al venciment. Amb el darrer desplegable, Llindar, indiquem amb quant de marge
s’enviarà aquesta notificació. Tal i com està a la imatge, s’enviaria la notificació 10 dies abans
del venciment.
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2.4 Grups

Imatge 218 - Paràmetres de curs – Grups

Aquests paràmetres, de moment, no es fan servir al nostre lloc. Aquests són paràmetres que
tenen més sentit si el lloc es fa servir com a entorn d’aprenentatge virtual, però al nostre lloc
de moment no els hem de tocar.

2.5 Disponibilitat

Imatge 219 - Paràmetres del curs - Disponibilitat

Aquest és un bloc que probablement sí que haurem de modificar.
Disponibilitat. Amb aquest primer desplegable seleccionem si el curs està o no disponible per
als estudiants. Si indiquem que no està disponible, els usuaris no veuran el curs ni, per tant,
podran accedir-hi. És força habitual mantenir el curs com a no disponible mentre s’està
treballant en ell per tal de donar-li l’aspecte desitjat. Un cop s’ha mostrat i els alumnes ja han
accedit, no és una bona pràctica tornar-lo a amagar. Quan ja tenim una estructura per mostrar
de la que estem satisfets, si hem de fer petits canvis els podem fer encara que el curs estigui
disponible, i si volem preparar noves seccions, sempre podem ocultar només la secció fins que
estigui preparada. Per tant, intentarem sempre mantenir el curs no disponible mentre l’estem
preparant per al primer ús, però un cop l’hem mostrat, procurarem no tornar-lo a amagar.
Clau d’inscripció. Si al bloc Inscripcions hem indicat que permetem la inscripció, totalment
durant un determinat període de temps, aquí podem introduir una clau secreta que han de
conèixer per tal de poder-se matricular. Si no introduïm cap clau aquí i la inscripció està
permesa, qualsevol usuari enregistrat podrà matricular-se al curs. Per tant, si l’administrador
no ho fa per nosaltres, haurem de decidir si el nostre és un curs al que ens interessa que
qualsevol usuari es pugui matricular, o bé si preferim que només els usuaris que coneguin la
clau ho puguin fer. Aquesta clau la podrem canviar sempre que vulguem, i els alumnes que ja
estan matriculats no deixaran d’estar-ho. Això pot ser útil per exemple si sospitem que aquesta
clau la coneix més gent de la que esperàvem i s’està matriculant gent que no volem. Quan
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introduïm aquí la clau, no veurem el que estem escrivint, apareixeran punts en lloc de les
lletres. Si volem veure el que estem escrivint, o la clau que ja hi havia, hem de marcar la casella
Desemmascara.
Accés de visitants. Amb aquest camp indicarem si permetrem que els visitants accedeixin
lliurement al curs, si permetrem que accedeixin només coneixent la clau d’inscripció, o bé si no
poden accedir. Per a que els visitants puguin accedir al curs amb clau d’inscripció el curs ha de
permetre inscripcions. Si no ho fa, podem facilitar l’accés als visitants si seleccionem accés
sense clau. Hem de tenir en compte que els visitants podran navegar pel curs, però no podran
pas participar a cap de les activitats (fòrums, wikis...).

2.6 Idioma

Imatge 220 - Paràmetres del curs – Idioma

En aquest bloc només podem seleccionar quin idioma volem imposar pel curs, o si no volem
imposar-ne cap. Els idiomes que es poden imposar són els que apareixen instal·lats al nostre
lloc Moodle. Si no s’imposa cap idioma, el lloc es mostrarà en l’idioma seleccionat seguint una
sèrie de normes (idioma predefinit del perfil d’usuari, idioma predefinit del lloc, idioma del
navegador).
Com veurem més endavant, si volem mostrar contingut multilingüe al nostre curs, l’haurem
d’introduir manualment a tots els idiomes que vulguem que es vegi. Aquesta opció es podria
fer servir, per exemple, si encara no tenim tot el lloc completament traduït, i no volem que
l’usuari vegi les traduccions a mitges. Si imposem un determinat idioma, el curs es mostrarà en
aquest idioma independentment de preferències d’usuari, de lloc o de navegador.

407

2.7 Canvi de nom de rol

Imatge 221 - Paràmetres del curs - Canvi de nom de rol

Aquest bloc servirà per canviar la denominació dels diferents rols al curs. No té cap efecte
funcional, només de visibilitat. Pot resultar interessant a determinats tipus de curs; per
exemple, és possible que als cursos d’activitat a l’estudiant se li digui participant i al professor
se li digui organitzador.
L’únic que hem de fer és indicar al quadre de text en blanc com volem que es digui cada rol (els
que vulguem canviar, no cal omplir tots els camps) al nostre curs.

408

3 Seccions del curs: introduir informació al curs
El primer que haurem de fer quan l’administrador ens proporcioni el curs buit, serà introduir el
contingut del mateix. Tant si es tracta d’un curs amb esquema per temes, com si el seu format
és setmanal, tenim sempre la mateixa estructura al curs: una secció principal, que és la
primera que veurà l’usuari, i a continuació una secció per a cada tema o setmana, depenent
del format del curs.
El primer que hem de fer per a començar a introduir material al curs és activar el mode edició:
això ho farem clickant el botó Activa edició que trobem a la part superior dreta del curs. A la
Imatge 210 podem veure el curs amb l’edició desactivada; podem comprovar com a la part
superior dreta trobem el botó indicat. Si fem click sobre aquest botó el nostre curs passarà a
veure’s com a la Imatge 211 - Curs buit - Edició activada. En aquest moment, hem de clickar
sobre la icona d’edició ( ) de la secció a la que vulguem introduir informació, i accedirem a la
finestra d’edició de la secció.
Aquesta finestra d’edició és una eina molt potent per a poder formatar la informació del lloc.
Té una sèrie de funcionalitats molt extensa, i a la vegada molt fàcil de fer servir, que
explicarem al següent apartat.

3.1 La finestra d’edició
Aquesta finestra és la mateixa tant per a la descripció de les categories, com per a les
descripcions dels cursos i de les diferents seccions o blocs dels mateixos, i serveix per a
introduir la informació que després es veurà al lloc.

409

Primer de tot, explicarem per sobre quins elements té, i després procedirem a crear un apartat
per a les principals funcionalitats d’aquesta finestra. La finestra d’edició té aquest aspecte:

Imatge 222 - La finestra d'edició - Editor HTML

Podem veure que a la part superior disposem de dues files de botons i desplegables. Si estem
habituats a treballar amb els editors de textos més comuns, Microsoft Word i Open Office
Writer, la majoria d’elements ens resultaran familiars.
Els 3 primers desplegables serveixen per a escollir el tipus de lletra: font, mida, i estil .

Imatge 223 – La finestra d'edició - Desplegable tipus de lletra

El següent desplegable, Lang, no el farem servir. Aquest desplegable serveix per a definir
l’idioma del text. Això es útil si el servidor té instal·lat el programa aspell amb l’idioma que ens
interessi per tal d’activar el corrector ortogràfic (en el nostre cas no el té instal·lat), o bé per a
definir l’idioma de les diferents parts del text i aplicar el filtre multi llenguatge. El problema és
que Moodle té un bug al filtre multi llenguatge actual que fa que no es pugui fer servir a la
pràctica. Nosaltres hem solucionat això fent servir el filtre antic i modificant una petita part del
codi de Moodle, però si fem servir aquest desplegable l’editor ens introdueix etiquetes HTML
que fan que no funcioni correctament. Per tant, aquest desplegable és millor que no el toquem
per res.
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A continuació, veiem que hi ha 4 botons abans d’una barra de separació. Aquests
quatre botons modifiquen l’estil de la font, fent que es vegi en ne greta, cursiva, subratllada i
ratllada respectivament.
A continuació trobem aquests 2 botons, que serveixen també per a modificar l’estil del
text. El primer serveix per a escriure text subíndex, i el segon per a escriure superíndex.
Exemples: aquest és text subíndex i aqu est és t ext superínd ex.
Aquesta icona, tot i que aquí no s’aprecia prou bé, és la icona dels documents Word, i el
que fa aquest botó és netejar el codi HTML de Word. En aquesta finestra d’edició, és possible
copiar una part d’un fitxer Word i enganxar-la aquí. Aquesta part copiada de Word,
probablement contindrà codi HTML introduït pel mateix Word (per exemple per a taules,
determinats estils…). Clickant aquest botó s’elimina aquest codi HTML que porta la part
copiada del Word. Però hem d’anar amb compte, ja que això pot provocar que l’aspecte de la
part copiada canviï respecte a com es veia a Word. De tota manera, val la pena comentar que
la millor manera d’introduir contingut aquí és fer-ho a través de la pròpia finestra, no pas
enganxant i copiant del Word. A la següent pàgina mostrem dues captures de pantalla d’un
tros de text copiat del Word abans i després de clickar el botó, perquè es pugui apreciar com
clickar aquest botó pot tenir conseqüències no desitjades.
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Imatge 224 - La finestra d'edició - Text copiat d'un Word, abans de netejar codi Word

Imatge 225 - La finestra d'edició - Text copiat d'un Word, després de netejar codi Word

Els dos darrers botons de la primera fila són aquestes fletxa cap endarrere i cap
endavant. La seva utilitat és desfer i refer els canvis, respectivament. Sempre que modifiquem
alguna cosa i no ens agradi el resultat, podem tornar a l’estat anterior amb la primera fletxa, i
si no tenim clar com ho preferim, podem refer el canvi amb la segona. Són els equivalents a
prémer control+z i control+y al Word i a la majoria d’aplicacions.
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Aquest bloc de botons serveixen per a canviar l’alineació del text, igual que a
Microsoft Word

o a Open Office Writer. Com indica el dibuix, cada botó serveix,

respectivament, per alinear a l’esquerra, centrar, alinear a la dreta, i justificar.
Aquest botons serveixen per a canviar el sentit d’escriptura. En principi nosaltres no
haurem de fer-los servir per res. Això pot servir per a idiomes com per l’exemple l’àrab, on
l’escriptura es realitza de forma contraria a la nostra, és a dir, de dreta a esquerra.
Aquests dos botons serveixen, respectivament, per a començar una llista numerada i una
llista amb vinyetes (llista de punts sense numeració).
Aquests dos botons serveixen per disminuir i augmentar el sagnat respectivament.
Aquests dos botons serveixen per a canviar el color de la lletra i el color del fons,
respectivament.
Aquest botó que Moodle anomena filet horitzontal serveix per a inserir una ratlla
horitzontal d’extrem a extrem. Això ens servirà per exemple, per si volem tenir apartats ben
diferenciats. Aquí podem veure un exemple a on s’han introduït dues ratlles, separant cada
secció, i aprofitem l’exemple per a mostrar l’ús del canvi de color de la lletra i del fons (als
títols de les seccions):

Imatge 226 - La finestra d'edició - Filet horitzontal i canvi de colors de lletra i fons
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Àncora. L’àncora es fa servir per a poder crear vincles (links) entre diferents parts del text.
Per a crear una àncora, hem de seleccionar el text a on volem fer el salt quan linkem, i clickar
aquest botó. Ens apareixerà llavors la següent finestra per a donar nom a l’àncora:

Imatge 227 - La finestra d'edició - Àncora

Quan haguem fet això, podem redirigir qualsevol paraula o imatge del text que estem editant a
aquesta part, introduint un hipervincle a aquesta àncora. El procediment per a crear un
hipervincle el podem seguir a l’apartat 5.1, Creació de links, i a la Imatge 231 podem veure com
hi ha un desplegable que es diu Àncores. En aquest desplegable trobarem totes les àncores
que haguem creat fins el moment. Pot servir, per exemple, per a crear índexs a seccions amb
molt contingut.
Aquests 3 botons serveixen per a treballar amb links. Els dos primers botons serveixen
per afegir i treure hipervincles, el seu funcionament s’explicarà a l’apartat 5.1, Creació de links.
El tercer botó serveix per a evitar que es creïn hipervincles automàticament. Per exemple, si
tenim en un text la cadena http://scghsvn.org, Moodle el convertirà automàticament en un
link que ens portarà a aquesta pàgina. Si seleccionem un tros de text i clickem sobre aquest
botó, Moodle no convertirà automàticament en hipervincles els textos que comencin per
http://.
Aquest botó serveix per a inserir imatges. El seu funcionament s’explica a l’apartat 3.1.2,
Introducció d’imatges.
Amb aquest botó podrem inserir taules al contingut. S’explicarà el seu funcionament a
l’apartat 3.1.3, Taules.
Amb aquest botó podrem inserir emoticones. Clickant-lo s’obrirà una nova finestra amb les
emoticones disponibles. Només cal fer doble click a la que vulguem inserir per a fer-ho.
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Aquest botó serveix per a introduir caràcters especials, com podria ser per exemple la lletra
grega beta (β). Clickant el botó s’obre una finestra amb els caràcters disponibles, només cal
clickar sobre el que volem inserir per a fer-ho.
Cerca i reemplaça. Aquest botó serveix per a cercar una paraula i reemplaçar-la per una
altre. Si seleccionem una paraula o un tros de text abans de prémer el botó, la part
seleccionada ja apareix com la part a reemplaçar.
Veure el codi HTML. Prement aquest botó veurem tot el contingut de la finestra en text pla
amb les etiquetes HTML. Això ens serà molt útil per netejar codi introduït automàticament per
Moodle i que pot provocar mal funcionament del filtre d’idioma (s’explicarà a l’apartat
corresponent). Aquí podem veure l’anterior imatge (Imatge 141 - La finestra d'edició - Filet
horitzontal i canvi de colors de lletra i fons) després de clickar aquest botó:

Imatge 228 - La finestra d'edició - Codi HTML de la Imatge 226

Aquesta icona, que trobem just a sota de la finestra d’edició, ens mostrarà una sèrie
d’accessos directes de teclat a les funcions d’edició.
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Clickant aquest botó fem que la finestra d’edició passi a ser una nova finestra del
navegador (edició en mode pantalla completa), enlloc de ser una petita part de la finestra
actual. Com podem veure a la següent pantalla, en mode pantalla completa tenim una tercera
línia d’edició. També podem observar que aquesta icona ha canviat de forma, fent que la fletxa
apunti a l’inrevés. Un cop haguem acabat l’edició podem clickar aquesta icona per a tornar a la
finestra anterior.

Imatge 229 - La finestra d'edició - Editor a pantalla com pleta

Com s’ha comentat anteriorment, en aquesta nova finestra tenim una nova fila de botons. Tots
aquests botons serveixen per a editar taules. L’explicació de tots aquests botons es donarà a
l’apartat destinat a les taules, concretament a la secció 3.1.3.3, Edició avançada de taules.

Imatge 230 - La finestra d'edició - Edició de taules a pantalla completa

3.1.1

Creació de links

En aquest apartat explicarem com crear hipervincles a la finestra d’edició fent servir els botons
corresponents:

.

Val a dir que si no es prem el tercer botó, a priori qualsevol frase que comenci per http:// serà
convertida automàticament en hipervincle, però podria ser que per la configuració del lloc això
no fos així. Si ens volem assegurar que el text és un hipervincle, i a més el volem posar de
manera més elegant, el millor és escriure el text i fer l’hipervíncle amb el primer botó.
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Si volem introduir un hipervincle, el primer que hem de fer és escriure el text que volem que
faci d’ hipervincle. Un cop hem escrit aquest text, l’hem de seleccionar i prémer el primer botó.
També ho podem fer amb imatges enlloc de text, de manera que en clickar sobre la imatge ens
porti a la ubicació destí. Ens apareixerà llavors la següent finestra:

Imatge 231 - Creació de links - Finestra d'inserció d'enllaç

Des d’aquesta finestra podem linkar una pàgina web, o bé un arxiu, que podem tenir ja pujat a
Moodle o el podem pujar en el moment de crear l’hipervíncle.
Si volem linkar una pàgina web existent, el que hem de fer és introduir la seva adreça al camp
URL. Al següent apartat explicarem com linkar un arxiu pujat i com pujar-ne un i linkar-lo.
El camp Títol, optatiu, serveix per a fer que quan passem el cursor per sobre de l’hipervíncle
ens aparegui un petit requadre amb aquest títol. Al següent exemple, podem veure aquest
requadre: al camp Títol hem introduït Antiga pàgina de la SCGHSVN, quan passem el cursor
per l’hipervíncle apareix el requadre:

Imatge 232 - Creació de links - Requadre del camp títol
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Al desplegable Objectiu podem escollir on s’obrirà aquest hipervincle. Tenim les següents
opcions:


Cap: obre el link a la finestra actual, el seu contingut actual queda substituït.



Finestra nova: obre el link en una nova finestra del navegador.



El mateix marc: a la pràctica, té el mateix comportament que Cap.



La mateixa finestra: també té el mateix comportament que Cap.



Altres (no funciona): com indica el seu nom, aquesta opció no funciona.

Per tant, com podem deduir de les anteriors opcions, les úniques que realment funcionen són
Finestra nova i La mateixa finestra.
Per últim, comentar que si volem canviar un hipervincle que havíem introduït anteriorment,
hem de procedir de la mateixa manera que per a crear-ne un de nou, però quan seleccionem
el text i clickem el botó veurem la nova finestra amb els camps que vam introduir la darrera
vegada.
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3.1.1.1 Linkatge d’arxius de Moodle
Com s’ha comentat anteriorment, des d’aquesta finestra també podem linkar qualsevol arxiu
que haguem pujat amb anterioritat al lloc, i inclús podem aprofitar per pujar-lo i linkar-lo.
Per a fer això, el que hem de fer és clickar el botó Navega que apareix a la finestra d’inserir un
enllaç (Imatge 145 - Creació de links - Finestra d'inserció d'enllaç). Aquest botó ens obrirà la
següent finestra:

Imatge 233 - Linkatge d'arxius de Moodle - Seleccionar enllaç

El que veiem a aquesta finestra son els fitxers del curs que estem editant. Com podem veure,
aquest curs només conté la carpeta backupdata, que es crea per defecte amb qualsevol curs.
Tenim una primera línia de botons, agrupats sota el nom Selecció, que serveixen per a
manegar els fitxers ja existents del lloc. Si ens hi fixem, veurem que al costat de cada fitxer
tenim un checkbox per a marcar-lo. Amb els fitxers que haguem marcat podem suprimir-los,
canviar-los de carpeta, comprimir en un fitxer zip, i eliminar-los, prement els respectius
botons.
Com que en aquest cas no tenim cap fitxer pujat per a mostrar com linkar-lo, el que farem serà
mostrar primer com pujar un fitxer, i seguidament mostrarem com linkar-lo. Si ja tenim el
fitxer pujat a Moodle podem passar directament a l’apartat de seleccionar el fitxer (5.1.1.2,
Seleccionar el fitxer del curs).
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3.1.1.1.1 Pujar el fitxer al servidor
El fitxer el podem pujar directament a l’arrel dels documents del curs, a una carpeta ja
existent, o bé crear-ne una nova carpeta. Per tal de fer el manual més complet, explicarem
com crear aquesta nova carpeta. Per a crear aquesta nova carpeta, simplement hem
d’introduir el nom de la nova carpeta al camp que hi ha a l’esquerra del botó Crea una carpeta,
i clickar-lo:

Imatge 234 - Pujar el fitxer al curs - Crear nova carpeta

Ara pujarem el fitxer a aquesta carpeta. El primer que hem de fer, un cop hem creat la carpeta,
és clickar sobre el seu nom per a accedir-hi al seu contingut. Si el volem pujar a una carpeta ja
existent anteriorment o a la mateixa arrel, simplement hem de situar-nos a la carpeta a on
volem pujar l’arxiu. Un cop estem dintre de la carpeta a on volem penjar el fitxer, clickem el
botó Examinar… (a sota del botó que hem explicat per a crear una nova carpeta).
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Això ens obrirà una típica finestra de navegació pels arxius del nostre equip:

Imatge 235 - Pujar el fitxer al curs - Seleccionar fitxer de l'ordinador

Un cop haguem accedit a la carpeta del nostre equip que contingui l’arxiu a pujar, hem de fer
doble click sobre el mateix (o seleccionar-lo i clickar el botó Abrir), per a tenir la seva ruta
preparada per pujar-lo:

Imatge 236 - Pujar el fitxer al curs - Ruta de l'arxiu seleccionada
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Un cop tenim la ruta preparada, hem de clickar el botó Penja. Esperem el temps que trigui
l’arxiu en pujar, i ja el tindrem a la carpeta que acabem de crear. Podem veure la indicació El
fitxer s’ha penjat amb èxit:

Imatge 237 - Pujar fitxer al curs - Fitxer correctament pujat

3.1.1.1.2 Seleccionar el fitxer del curs
Un cop tenim el fitxer al curs, el que hem de fer és accedir a la carpeta que contingui el fitxer
(clickant sobre el noms de les carpetes accedim al seu contingut), i clickar sobre el nom del
fitxer que vulguem linkar. Això farà que la seva ruta aparegui directament al camp URL de la
finestra d’inserció d’enllaç:

Imatge 238 - Linkar un arxiu - Arxiu correctament seleccionat

Ja només queda clickar el botó D’acord i ja haurem pujat el fitxer al servidor i l’haurem linkat.
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3.1.2

Introducció d’imatges

A la finestra d’edició podem introduir també imatges. Aquestes imatges podem pujar-les al
servidor de Moodle, o bé poden estar linkades a un altres servidor. Recomanem sempre pujar
les imatges al servidor propi, ja que no tenim cap garantia de que les imatges linkades a altre
servidor segueixin allà per sempre. Si necessitem linkar una imatge d’una altra web, sempre
amb permís del propietari, millor descarregar-la a l’ordinador al que estem treballant i pujar-la
després al servidor de Moodle.
Per a afegir una imatge a la finestra d’edició hem de clickar la icona corresponent:

. Quan

clickem aquesta icona apareixerà la següent finestra:

Imatge 239 - La finestra d'edició - Introducció d'imatges (I)

Com podem veure, la finestra l’encapçalen dos llargs camps de text: URL de la imatge i Text
alternatiu. Aquests dos camps s’han d’omplir obligatòriament; el primer contindrà l’adreça de
la imatge, mentre que al segon hauríem d’introduir el text que vulguem que aparegui quan es
passi el cursor per sobre de la imatge. Si la imatge està en un servidor extern, és a dir, si és una
imatge que trobem navegant per Internet, podem escriure la seva adreça directament al
primer camp, però no recomanem aquest mètode, ja que l’aspecte del nostre lloc dependrà de
que la pàgina externa no canviï la ruta d’aquesta imatge.
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A sota d’aquests dos camps de text, veiem que tenim 3 blocs: Format, Encapçalament,i Mida.
Passarem primer a explicar com seleccionar una imatge del servidor i a continuació explicarem
aquests 3 camps.
Finalment, sota aquests 3 blocs que hem comentat, tenim la pantalla dividida en dues meitats:
a la meitat esquerra tenim l’Explorador de fitxers, i a la part dreta la finestra de
Previsualització.
Per a seleccionar una imatge que ja tinguem pujada al servidor, només hem de clickar sobre el
nom de la mateixa, i automàticament es copiarà la seva URL al lloc reservat per a això. Si no
tenim la imatge pujada al servidor, la podem pujar amb l’Explorador de fitxers. La forma de
pujar fitxers al servidor s’ha explicat àmpliament a l’apartat 3.1.1.1.1, Pujar el fitxer al servidor,
es pot consultar ja que es procedeix de la mateixa manera amb aquest explorador de fitxers.
Clickem sobre el nom de la imatge scghsvn.gif:

Imatge 240 - La finestra d'edició - Introducció d'imatges (II)

Podem veure com s’ha introduït automàticament la URL de la imatge al camp corresponent,
s’ha omplert el bloc Mida amb la mida de la imatge en píxels, apareix la imatge a
Previsualització, i al bloc de sota, Propietats, tenim la mida i tipus de la imatge.
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Al bloc Mida podem modificar la mida de la imatge, i veurem el seu efecte immediatament a
Previsualització. Això és útil si necessitem reduir o augmentar la mida de la imatge, però hem
de tenir en compte que la relació d’aspecte l’hem de mantenir manualment, és a dir, si
canviem l’amplada o l’alçada de la imatge no es canviarà automàticament l’altre camp per a
conservar la relació d’aspecte. Si volem conservar aquesta relació d’aspecte, haurem de
calcular-la nosaltres mateixos.
El bloc de la seva esquerra, Espaiament, indicarà la separació que es deixarà respecte els
elements que envoltin la imatge, indicada en píxels.
Per últim, queda per explicar el bloc Format. En aquest bloc tenim un desplegable, Alineació, i
un camp numèric, Gruix de contorn. Aquest darrer camp, indica el gruix del marc que tindrà la
imatge. Si no indiquem res, la imatge apareixerà sense cap marc. Aquest marc sempre serà
negre, no es pot escollir el color. A continuació indicarem les opcions del desplegable. Per a les
imatges que il·lustraran els exemples, s’ha indicat un gruix de contorn d’1 píxel, i un
espaiament de 5 píxels tant horitzontal com vertical:


Left. La imatge quedarà a l’esquerra de la pantalla i les lletres s’escriuen a la seva
dreta.



Right. Al contrari que l’anterior.



Texttop. Primera línea del text al costat de la imatge, resta a sota.
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Centre. Com l’anterior, però la línea de text del costat de la imatge queda al mig.



Línia base. Com l’anterior, però la línea de text del costat queda a la part inferior.



Absbottom, Bottom, Centre, Top. Aquestes opcions tenen el mateix efecte que
opcions anteriorment comentades.

3.1.3

Taules

3.1.3.1 Creació de taules
Si volem crear una taula des de la finestra d’edició hem de clickar el botó

.

Ens apareixerà llavors la següent finestra:

Imatge 241 - La finestra d'edició - Creació de taules (I)

Per crear la taula, només hem d’omplir els camps necessaris i clickar el botó D’acord. El primer
que hem de fer és introduir quantes files i columnes volem que tingui la taula (camps Files i
Cols), i la seva mida (Amplada). La seva mida la podem introduir indicant el percentatge
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d’espai que volem que ocupi o la seva mida en píxels. Al desplegable apareix també un altre
camp, Em, però no està molt clara la seva utilitat, millor indicar la mida en percentatge o en
píxels.
Un cop hem definit les bases de la taula, escollirem el format i l’espaiament. Del format podem
escollir el gruix del contorn i l’alineació. Aquests paràmetres tenen el mateix efecte que a la
introducció d’imatges, per tant podem consultar-ho allà (3.1.2, Introducció d’imatges).
Per últim, trobem el bloc Espaiament. S’han fet diverses proves amb aquests paràmetres, i la
taula resultant a estat sempre la mateixa, per tant, aquest bloc el podem obviar.
3.1.3.2 Eliminació de taules, files o columnes. Addició de files o columnes.
Un cop hem introduït una taula, només hi ha dues formes d’esborrar-la completament: a
través del codi HTML, o esborrant files i columnes individualment.
Si volem esborrar la taula a través del codi HTML, hem de fixar-nos en el text que hi hagi
anterior o posteriorment, accedir a l’edició en mode HTML (botó

) i trobar les etiquetes

<table> i </table>. Tot el que hi hagi entre aquestes dues etiquetes és la taula, per tant podem
esborrar-ho tot, incloses les etiquetes, i haurem eliminat la taula.
Si ho volem fer a través de l’eliminació de files o columnes, hem de seleccionar una cel·la
qualsevol de la taula, llavors ens apareixeran les icones que marquem a continuació:

Imatge 242 - Taules - Eliminació de files i columnes
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Aquestes icones contenen una creu en un cercle, i una fletxa a cada costat. Si clickem la creu,
eliminarem la fila o columna a on estigui (en aquest cas, la icona de l’esquerra eliminaria la
primera fila, mentre que la de la dreta eliminaria la primera columna).
Amb les fletxes dels costats, afegim una nova fila o columna a on apunti la fletxa.
3.1.3.3 Edició avançada de taules
Per a accedir a l’edició avançada de taules, hem d’accedir a la finestra d’edició a pantalla
completa (botó

). Un cop aquí tindrem tota una nova fila de botons dedicada a l’edició de

taules:

Imatge 243 - Finestra d'edició - Taules - Edició avançada de taules

Aquesta nova fila de botons només està activa si tenim el cursor situat en alguna taula. En
aquest apartat donarem una breu descripció de la utilitat de cada botó, però no ens
estendrem en el detall, ja que les opcions de cada botó son prou autoexplicatives, i la millor
manera d’entendre el seu funcionament és practicant.
Propietats de taula. Opcions avançades de la taula.

Propietats de fila. Opcions avançades de fila.

Insereix fila damunt. Insereix una fila damunt la que tinguem seleccionada.

Insereix fila a sota. Insereix una nova fila sota la que tinguem seleccionada.

Elimina fila. Elimina la fila que estigui seleccionada.

Dividir cel·la en files. Si hem combinat diverses cel·les, fa la divisió de la cel·la en dues
files.

Insereix columna a l’esquerra. Insereix nova columna a l’esquerra de la seleccionada.

Insereix columna a la dreta. Insereix nova columna a la dreta de la seleccionada.
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Elimina columna. Elimina la columna que estigui seleccionada.

Dividir cel·la en columnes. Igual que la divisió en files, però en columnes.

Propietats de cel·la. Propietats avançades de cel·la.

Insereix cel·la abans. Insereix una cel·la a l’esquerra de la seleccionada.

Insereix cel·la després. Insereix una cel·la a la dreta de la seleccionada.

Elimina cel·la. Elimina la cel·la seleccionada.

Combina cel·les. Fa una única cel·la de totes les cel·les seleccionades.

Desfés combinació de cel·les. Si se selecciona una cel·la fruit d’una combinació, desfà
aquesta combinació. Si la cel·la seleccionada no prové d’una combinació el botó està
inactiu.
3.1.4

Creació de contingut multilingüe

Moodle ofereix la possibilitat de traduir automàticament el contingut estàtic del lloc als
idiomes que haguem instal·lat i habilitat. Entenem per contingut estàtic del lloc els menús de
Moodle, els missatges que Moodle dóna a l’usuari, i, en general, tot aquell contingut que no
s’hagi introduït manualment, sinó que formi part de la instal·lació de Moodle.
Si volem que el contingut introduït manualment també estigui disponible en diversos idiomes,
hem de ser nosaltres els encarregats d’introduir-lo en cada idioma que vulguem que estigui
disponible, i formatat de la manera adequada per a que això funcioni.
El primer que hem de tenir en compte, és que només pot estar disponible als idiomes que
haguem instal·lat al lloc. La forma més ràpida de saber quins son aquests idiomes, amb la
configuració per defecte del lloc, és accedir a la pàgina principal i mirar el desplegable que
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tenim a la part superior dreta per a escollir l’idioma. En aquest desplegable trobarem tots els
idiomes disponibles del lloc, i el seu codi (que també necessitarem).
La forma de fer-ho és molt senzilla, però s’ha d’explicar en detall ja que Moodle té una sèrie de
comportaments no desitjats que fan que haguem de vigilar especialment aquestes
traduccions.
La forma de fer-ho és tan senzilla com embolcallar cada tros de text d’un idioma concret entre
les etiquetes HTML <lang lang=”codi_idioma”> i </lang>. Així per exemple, si creem un curs
que es digui Orígens de la Genealogia i volem que el seu nom aparegui tant en català com en
castellà, haurem d’escriure el següent al nom complet:
<lang

lang=”ca”>Orígens de la

Genealogia</lang><lang

lang=”es”>Orígenes de la

Genealogía</lang>.
Com es pot deduir de l’exemple, el codi per a l’idioma català és ca i el codi per al castellà és es.
Els idiomes i codis disponibles inicialment al nostre lloc són els següents: català (ca), espanyol
(es), anglès (en), francès (fr) i italià (it).
Com hem comprovat, el procediment és molt senzill, com a mínim als noms dels cursos. El
tema es complica quan això ho fem en una finestra d’edició. A continuació, explicarem quin és
el procediment que hem de seguir per a fer-ho en una finestra d’edició, i poder assegurar que
funcioni abans de fer-ho visible per a tothom.
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Introducció de contingut multilingüe a la finestra d’edició
Per a introduir contingut multilingüe a la finestra d’edició, el primer que hem de fer és
introduir el text en tots els idiomes que vulguem, deixant un espai entre ells, o bé posant una
sèrie de caràcters fàcilment identificables.
A la següent imatge es pot veure com s’ha fet això per al contingut de la categoria Trobades.
Com es pot veure en aquesta imatge de l’edició a pantalla completa, hem inserit una sèrie
d’asteriscs per a tenir un element clarament identificable quan passem a veure -la en codi
HTML:

Imatge 244 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició
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Un cop ho tenim tot estructurat com volem que es vegi, hem de cickar el botó de veure el codi
HTML (

). En aquest cas, ens trobaríem la següent pantalla, en la que podem apreciar la tira

d’asteriscs que ens separa la part en català de la part en castellà. Com es pot veure, just abans
dels asteriscs estan l’etiqueta de tancar la taula (</table>) i la de tancar el tipus de font
(</font>), i just a darrera la d’obertura de títol (<h1...>):

Imatge 245 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Contingut HTML

Ara l’únic que hem de fer és “embolcallar” cada tros de codi amb les etiquetes corresponents a
l’idioma, en aquest cas, la primera part amb les etiquetes corresponents al català i la segona
amb les corresponents al castellà. Un cop fet això, podem eliminar els asteriscs que només ens
han servit per a major claredat a l’hora de trobar on comença i on acaba cada idioma en codi
HTML.
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Quedaria de la següent manera (hem ressaltat amb el buscador de paraules de Firefox les
paraules lang per a més claredat, al final de tot el text aniria el </lang> que tancaria l’idioma
castellà, no s’arriba a veure en aquesta captura de pantalla):

Imatge 246 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Introducció d'etiquetes lang
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Un cop fet això, traiem la vista del mode HTML (tornant a clickar el botó <>), i podem
comprovar que tot està igual, però sense els asteriscs:

Imatge 247 - Introducció de contingut multilingüe a la finestra d'edició - Etiquetes inserides

Teòricament, el procediment acaba aquí, ja podríem salvar els canvis i es veuria el contingut
multilingüe. No obstant, és molt recomanable, després d’haver introduït les etiquetes i haver
tornat

a

la

vista

normal

de

la

finestra

d’edició,

tornar

a

passar

a

la

vista HTML i fer un recompte d’etiquetes lang. Per culpa d’un bug (error de programació) de
Moodle, hi ha vegades que quan editem la finestra en mode normal ens afegeix etiquetes lang
a on menys ho esperem. És molt típic que després d’haver fet tot el procediment com s’ha
indicat, guardem la categoria i a l’hora de veure-la no es vegi com esperem, sinó que pot ser
que en un idioma no aparegui, o en que en l’altre aparegui tot el text en català i castellà... Això
és degut a aquest bug de Moodle que insereix etiquetes lang a on no ho esperem. Això és
especialment delicat quan modifiquem algun text que ja teníem correctament formatat.
Per tant, no podem assegurar que es veurà correctament fins que comprovem que en HTML
només té les etiquetes que fan falta, passem a edició estàndard, i quan tornem a passar a
edició HTML segueixin estant les mateixes etiquetes. S’ha pogut observar que això passa
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bastant amb etiquetes div: hi ha vegades que Moodle obre una etiqueta div i després no la
tanca quan esperem. Per exemple, pot passar que obri l’etiqueta div a la part en català del text
i no la tanqui fins a la part castellana. Quan això passa, és comú que ens introdueixi alguna
etiqueta lang de tancament abans de la que hauria de ser la primera, o bé de vegades elimina
la que hem introduït nosaltres. Si tenim problemes de que no conservem el nombre
d’etiquetes lang que esperem, és molt important revisar al codi HTML que les etiquetes estan
correctament aparellades per idioma, és a dir, si hi ha un <div...> el tros de text en català hem
de trobar el corresponent </div> al mateix tros, si hi ha un <table...> el seu corresponent
</table>...
De manera resumida, podem dir que per garantir que funcioni hem de seguir les següents
passes:
9- Introduir el text en tots els idiomes que vulguem.
10- Accedir al mode HTML i embolcallar cada idioma entre etiquetes lang.
11- Tornar al mode normal de la finestra d’edició.
12- Tornar de nou al mode HTML i assegurar-nos que segueixen estan exactament les
etiquetes lang necessàries, no n’ha desaparegut cap ni s’han afegit de noves.
Quan aquesta seqüència de 4 passos sigui correcta podem desar els canvis i s’ha de veure tot
correctament. Si tenim problemes en la visibilitat d’algun o tots els idiomes, hem de revisar el
codi HTML del contingut.
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4 Blocs
Com s’ha comentat a l’apartat 1.1.2, els blocs són petits gadgets que podem afegir a dreta i
esquerra del curs, i que tenen com a finalitat la d’afegir funcionalitats al lloc. Primer de tot,
explicarem com afegir blocs al curs i organitzar-los, i a continuació explicarem els diferents
blocs disponibles.

4.1 Gestió de blocs
En aquest apartat explicarem com afegir nous blocs, com canviar la seva ubicació dins del curs,
com eliminar blocs ja afegits, com amagar-los o mostrar blocs amagats, i finalment com afegir
rols als usuaris per a un bloc concret.
Per a poder fer qualsevol de les operacions que s’explicaran a continuació, el curs ha d’estar en
mode edició. Comprovar si el curs està en mode edició és tan senzill com mirar el botó de la
part superior dreta del curs: si aquest botó diu Desactiva edició, tenim el curs en mode edició,
si en canvi indica Activa edició, és que no està en mode edició: simplement hem de clickar-lo
per a passar a aquest mode.
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4.1.1

Afegir blocs

Un cop tenim l’edició del curs activada, hem de buscar al curs el bloc que es diu Blocs i clickar
sobre el desplegable Afegeix... per a escollir el tipus de bloc que volem afegir. Normalment
aquest bloc el podem trobar el darrer de la columna dreta de blocs del curs:

Imatge 248 - Blocs - Afegir nou bloc

L’únic que hem de fer per a afegir el bloc que vulguem és seleccionar el tipus de bloc al
desplegable. El bloc apareixerà per defecte just a sobre d’aquest darrer bloc que serveix per a
afegir blocs.

437

A continuació, podem veure com s’ha afegit el bloc Calendari a sobre del bloc que serveix per a
afegir nous blocs:

Imatge 249 - Blocs - Bloc Calendari afegit

Com podem veure, cada bloc conté una sèrie d’icones a sota del seu nom: una mena de cares,
un ull, una aspa, i un seguit de fletxes. La utilitat d’aquestes icones s’explicarà als següents
apartats.
4.1.2

Organitzar blocs

Com podem veure, a tots els blocs de la dreta tenim una fletxa que apunta cap a l’esquerra, i
als de la dreta una fletxa apuntant cap a l’esquerra. També podem veure que hi ha blocs que
tenen fletxes cap a dalt, cap a baix, o les dues. Totes aquestes fletxes ens serviran per a
organitzar els blocs.
Amb les fletxes cap amunt i cap avall movem els blocs amunt i avall dins de la mateixa
columna, l’esquerra o la dreta. Si clickem la fletxa cap amunt del bloc Calendari, aquest passarà
a ocupar el lloc del bloc que té immediatament a sobre, Activitat recent, i aquest últim passarà
a ocupar el lloc del bloc Calendari, és a dir, el darrer de la columna dreta. Els blocs
s’intercanvien les posicions d’una en una: si volem que el bloc Calendari, que té 3 blocs a
sobre, passi a ser el primer de la columna de la dreta, haurem de clickar la fletxa cap amunt 3
vegades, donant temps al lloc a que faci el canvi. És a dir, no hem de clickar 3 vegades seguides
la fletxa, sinó clickar-la i esperar l’intercanvi d’una posició, tantes vegades com sigui necessari.
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Amb les fletxes cap a la dreta i cap a l’esquerra el que fem és enviar el bloc a l’altre columna.
Quan fem això, el bloc sempre queda el darrer de la nova columna, estigui a on estigui a la
columna original. És a dir, si tenim un bloc el primer de la columna esquerra i clickem la fletxa
cap a la dreta, passarà a ocupar el darrer lloc (el més baix) de la columna de la dreta, i vice
versa.
4.1.3

Eliminar bloc

Si el que volem fer és eliminar definitivament un bloc que estigui al curs, l’únic que hem de fer
és clickar l’aspa ( ) que podem trobar sota el nom del bloc. El bloc s’eliminarà
immediatament, sense cap petició de confirmació.
ATENCIÓ: No eliminar mai el bloc Administració.
4.1.4

Amagar/mostrar bloc

Amagar un bloc vol dir deixar de fer-lo visible per als estudiants. El bloc segueix estant ubicat al
mateix lloc, però només serà visible per als professors i administradors del curs. De cara als
estudiants, és el mateix que eliminar-lo. Això pot ser útil en blocs que s’hagin de treballar, com
per exemple el bloc HTML, ja que podem anar treballant el bloc (afegint la informació,
formatant-la com ens interessi...) sense mostrar-lo, i quan estigui acabat el fem visible per als
estudiants.
Per a amagar un bloc l’únic que hem de fer és clickar sobre la icona de l’ull ( ), que passarà
llavors a convertir-se en un ull tancat ( ). Quan vulguem tornar a mostrar el bloc simplement
hem de clickar l’ull tancat, que es convertirà llavors en ull obert.
4.1.5

Assignació de rols

Moodle permet també assignar rols, és a dir, diferents nivells de permisos, a cada bloc
individualment. També permet sobreescriure determinats permisos de determinats rols, de tal
manera que usuaris amb certs rols puguin fer que coses que normalment no podrien fer amb
aquest rol, o deixin de poder fer coses que normalment sí que podrien fer.
Aquesta gestió de rols individualment per blocs, es considera d’un nivell més av ançat del que
pretén ensenyar el present manual, per tant, ens limitarem a indicar que es pot fer, però no
recomanem fer-ho si no es tenen molt clares totes les implicacions de fer aquesta assignació
de rols o sobreescriptura de permisos.
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A l’assignació de rols s’accedeix a través de la icona que representa una mena de cares (

), i

si volem obtenir més informació sobre aquesta assignació o sobreescriptura de permisos
podem clickar el link Documentació de Moodle per a aquesta pàgina que trobarem al final
d’aquestes pàgines.

4.2 Blocs disponibles
En aquest apartat explicarem els diferents blocs disponibles als cursos de la Societat. Primer de
tot explicarem el bloc més important, el bloc Administració. A continuació explicarem els blocs
que farem servir als nostres cursos, i per últim mostrarem la llista de blocs que Moodle ofereix
però que no farem servir, de moment, a la Societat. D’alguns d’aquests últims s’explicarà el
seu funcionament complet i es detallarà per què no els farem servir, i d’altres s’explicarà p er
què no els farem servir i es remetrà el lector a llocs web on pot aprendre el seu funcionament.
4.2.1

Bloc Administració

Com s’ha comentat a la introducció d’aquest capítol, el bloc d’Administració és el bloc més
important dels cursos, i el seu aspecte i les seves funcionalitats variaran depenent del rol que
tingui al curs l’usuari que l’estigui veient.
Com que aquest manual està dedicat a la gestió dels cursos per part del professorat, en aquest
apartat s’explicarà la visió de bloc que tindrà l’usuari amb rol de professor al curs.
Comencem pel seu aspecte:

Imatge 250 - Blocs - Bloc Administració

A continuació explicarem cadascun dels links que ofereix el bloc, sempre des de la perspectiva
del professor de la Societat.
4.2.1.1 Desactiva/Activa edició
Aquest primer link del curs, que a la imatge veiem com a Desactiva edició, no és més que una
altre forma d’activar o desactivar l’edició de curs. L’efecte de clickar sobre aquest link és
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exactament el mateix al de prémer el botó Activa/Desactiva edició que trobem a la part
superior dreta del curs, i el seu nom canvia exactament igual que passa amb el del botó.
4.2.1.2 Paràmetres
Des d’aquest link accedim a la configuració dels paràmetres del curs. Aquesta configuració s’ha
explicat àmpliament a l’apartat 2, Paràmetres del curs.
4.2.1.3 Assignació de rols
A través d’aquest link podem assignar rols a usuaris al curs, o el que és el mateix, matricular
usuaris, donar-li accés al curs. També podem treure rols – permís d’accés al curs – a usuaris
que ja els tinguin.
Quan clickem aquest link ens apareixerà una imatge semblant a aquesta a la pantalla:

Imatge 251 - Bloc Administració - Assignació de rols

Aquesta pantalla ens està informant que a aquest curs hi han 26 usuaris matriculats amb el rol
d’Estudiant, i cap amb el rol de Professor no-editor ni de Visitant.
El professor no-editor té capacitat per a avaluar estudiants, però no pot modificar el curs. Als
nostres cursos no farem servir aquest rol, ja que no fem avaluacions dels estudiants, per tant
no té sentit aquest rol. El rol de visitant en principi tampoc el farem servir.
Per tant, el rol que ens interessa a nosaltres com a professors d’un curs de la Societat és el
d’estudiant.
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Per a donar accés d’estudiant a usuaris hem de clickar sobre el link Estudiant. Veurem llavors
una pantalla semblant a la següent:

Imatge 252 - Bloc Administració - Assignació de rol Estudiant

Com podem veure, el primer que trobem a aquesta pantalla és un desplegable amb el rol que
estem assignant, en el nostre cas Estudiat; si volem assignar qualsevol altre rol només hem de
seleccionar-lo al desplegable, tot i que, com ja hem comentat, a nosaltres en principi només
ens interessa aquest rol.
Tot seguit podem veure altres 2 desplegables: Durada de la inscripció i Comença. Amb aquests
desplegables escollim, respectivament, si l’assignació de rol tindrà una durada determinada
(generalment no serà així, sempre deixarem il·limitat) i a partir de quan serà efectiva l’aplicació
del rol (generalment el dia actual, que apareix per defecte).
A continuació veiem dues columnes d’usuaris amb dos botons (Afegeix i Suprimeix) i una
casella amb la icona d’un ull entre elles.
A la columna de l’esquerra tindrem els usuaris que actualment tenen el rol indicat, mentre que
a la esquerra tindrem tots els que encara no el tenen. Quan tot just acabem de crear el curs, la
columna de l’esquerra està buida, en el nostre exemple veiem que ja tenim 26 usuaris amb
aquest rol.
Per a assignar als usuaris el rol indicat l’únic que hem de fer és seleccionar-los de la columna
de la dreta, i prémer el botó Afegeix. Si, pel contrari, el que volem és treure permisos,
simplement hem de fer el mateix, però amb els usuaris de l’esquerra i prement el botó
Suprimeix.
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Per a seleccionar-los, es pot fer com a qualsevol entorn Windows: prement la tecla control
podem seleccionar diferents usuaris, i amb la tecla shift seleccionem un bloc d’usuaris. També
podem veure que a sota de la columna de la dreta tenim un camp per a cercar usuaris. A
aquesta columna tenim nom, cognoms i adreça de correu dels usuaris, per tant, la cerca es fa
per tots aquests camps, és a dir, podem introduir al camp de cerca un nom, cognom, o adreça
de correu (o part d’ells), i ens apareixeran a aquesta columna els usuaris que continguin
aquesta cadena al seu nom, cognom o adreça de correu. Si volem tornar a veure tots els
usuaris, hem de clickar el botó Mostra tots que apareixerà quan apliquem un filtre.
La casella que hi ha al costat de la icona d’un ull serveix per que quan afegim usuaris, aquests
no siguin visibles per a la resta d’estudiants del curs. Els usuaris afegits d’aquesta manera els
reconeixerem perquè darrera del seu nom, a la columna de l’esquerra, es podrà llegir
(Assignació oculta).
4.2.1.4 Qualificacions
Com a professor de la Societat, de moment no farem servir les qualificacions. Aquesta és una
funcionalitat que serveix per a avaluar els alumnes en cursos semipresencials.
Si volem més informació sobre les qualificacions podem accedir a la pàgina d’ajuda de Moodle
http://docs.moodle.org/ca/grade/report/grader/index.
4.2.1.5 Competències
Aquesta és una altra forma d’avaluar els estudiants d’un curs i, per tant, una altra funcionalitat
que inicialment no farem servir com a professors de la Societat. De nou, remetem al lector a la
següent pàgina d’ajuda de Moodle per a més informació:
http://docs.moodle.org/ca/grade/edit/outcome/course.
4.2.1.6 Grups
Generalment tampoc farem servir grups als cursos gestionats per la Societat. No obstant, en
aquest cas sí que recomanem al professor, quan ja tingui un cert maneig de l’aplicació,
consultar la gestió de grups a Moodle, doncs en aquest cas, amb un bon aprenentatge
d’aquesta funcionalitat, si que en podria arribar a treure’n profit, per exemple per a organitzar
diferents grups a les activitats proposades per la Societat, de tal manera que cada grup tingués
una mica més d’independència en quant a l’organització de la sortida. De tota manera, ens
agradaria deixar clar que aprendre a dominar i treure’n autèntic profit d’aquesta capacitat de
Moodle no serà una tasca d’unes poques hores, sinó que requereix d’una certa dedicació.
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Una bona pàgina per començar a aprendre sobre la utilització de grups a Moodle és, com
acostuma a ser habitual, la pàgina d’ajuda de Moodle: http://docs.moodle.org/ca/group/index.
En aquesta pàgina, podem trobar explicacions per a grups pre-1.9 i per a grups en Moodle 1.9;
recordem al lector que la Societat actualment està fent servir la versió 1.9, concretament la
1.9.9.
4.2.1.7 Còpia de seguretat
Des d’aquest link, com el seu nom indica, podem fer una còpia de seguretat del curs, que
podrem restaurar a través del següent link, Restaura.
El primer que ens apareixerà quan clickem aquest link és una pantalla demanant què volem
incloure a la còpia. Apareix seleccionat tot per defecte, i ho deixarem així. També tenim dos
desplegables al final, Fitxers del curs i Fitxers del lloc utilitzats en aquest curs; els deixarem
també seleccionats per comoditat (tot i que aquest darrer en principi no ha de guardar res,
però tampoc té cap conseqüència negativa deixar-ho marcat). Al principi de la pantalla tenim
dos links Tots i Cap per a marcar o desmarcar totes les caselles. Ho deixem tot marcat, i
clickem el botó Continua:

Imatge 253 - Bloc Administració - Còpia de seguretat
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A la següent pantalla ens apareixerà un avís en vermell indicant que no estem fent còpies de
les dades d’usuari, i que, per tant, no pot fer còpies de determinats mòduls. En un principi a
nosaltres això no ens afecta, doncs no fem servir aquests mòdul s. També apareix el nom que
tindrà el fitxer de backup. Aquest nom, es crea automàticament amb la paraula backup
seguida d’un guió i el nom curt del curs, un altre guió amb la data de creació (format
anymesdia), i un darrer guió seguit de l’hora de creació (hh:mm). Es recomanable deixar el
nom que indica el sistema, ja que s’ha donat casos de problemes en la restauració per culpa de
canviar aquest nom. Tot seguit, apareix informació sobre les activitats i recursos que dels que
es farà el la còpia de seguretat.

Imatge 254 - Bloc Administració - Còpia de seguretat
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Baixem al final d’aquesta pantalla i clickem el botó Continua. Apareixerà llavors una pantalla
informativa de les operacions que es duen a terme:

Imatge 255 - Bloc Administració - Còpia de seguretat

Tornem a clickar el botó Continua que apareix al final de la pantalla, i el sistema ens mostra els
fitxers de la carpeta backupdata del curs, que és a on es guarden aquests arxius. Podem
comprovar que s’ha creat correctament l’arxiu:

Imatge 256 - Bloc Administració - Còpia de seguretat - Resultat de l'operació

446

4.2.1.8 Restaura
A través d’aquest link podrem restaurar el curs a un estat anterior. Generalment els professors
de la Societat no faran servir aquesta opció, però en cas de necessitat, hem de tenir molt
clares totes les implicacions de fer això abans de fer-ho i, en qualsevol cas, contactarem
sempre primer amb l’administrador del lloc.
Quan clickem aquest link, accedim a la carpeta backupdata dels arxius del curs.

Imatge 257 - Bloc Administració – Restaura

Per a començar la restauració del curs hem de clickar sobre el link Restaura (darrera columna,
Acció) del fitxer que vulguem restaurar. Per a aquest exemple, escollirem el que s’ha creat a
l’anterior apartat, backup-exe-profe-20101202-1716.zip. Ens apareixerà un avís indicant que
anem a començar el procés de restauració:

Imatge 258 - Bloc Administració - Restaura - Inici procés

Clickem Sí i apareixerà una pantalla informativa sobre les dades del fitxer de còpia. Anem al
final de la pantalla i clickem Continua. Després d’aquesta pantalla informativa, ens apareixerà
una altre a on se’ns demanaran dades sobre quins elements volem restaurar. Ho podem deixar
tot com està, excepte si volem recuperar només una part del curs. És possible que haguem
eliminat per error una determinada activitat o recurs, i vulguem recuperar només això. En
aquest cas, marcarem només el que vulguem recuperar.
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En aquest exemple, farem una restauració completa del curs, per tant, ho deixarem tot
marcat.

Imatge 259 - Bloc d'Administració - Restaura - Seleccionar elements

Com podem veure, al principi de tot de la pàgina tenim un desplegable, Restaura en. Aquest
desplegable és molt important, ja que indica a on volem restaurar els elements, i podem
esborrar sense voler el curs actual. Les opcions del desplegable son les següents:


Curs actual, primer se suprimirà.



Curs actual, s’hi estan afegint dades.



Curs existent, primer se suprimirà.



Curs existent, afegir-hi dades.

Com podem veure, abans de restaurar hem de fer dos eleccions clau: primer, si ho volem
restaurar al mateix o a un altre del que també siguem professor, i segon, si volem af egir les
dades, o si volem que primer s’elimini el contingut del curs. Des d’aquest manual recomanem
sempre afegir les dades, i en cas necessari ja s’esborraran posteriorment les antigues. De
l’altra manera podríem esborrar dades sense voler que ja no podríem tornar a recuperar.
Per a seguir l’exemple, seleccionem Curs actual, s’hi estan afegint les dades i clickem el botó
de final de la pàgina Continua. Apareix llavors una pàgina indicant que el procés pot costar
molt de temps, i amb un botó Restaura aquest curs ara. Clickem sobre aquest botó.
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Apareixerà a continuació una altra pantalla informativa, indicant els processos que s’estan
duent a terme. Si tot ha anat bé, al final de la pantalla tindrem el missatge La restauració s’ha
completat amb èxit. Clickem el botó Continua. Després de clickar aquest botó tornem a accedir
al curs automàticament. Podem comprovar com s’han duplicat les activitats i recursos:

Imatge 260 - Bloc d'Administració - Restaura - Resultat de la restauració

Ara només faltaria eliminar els elements que no ens interessin dels duplicats.
En aquest manual s’ha recomanat afegir sempre dades, però si tenim molt clar que el curs que
tenim ja no ens serveix per res i no podrem recuperar res d’ell, podem fer servir l’opció de
suprimir abans.
4.2.1.9 Importa
Aquest link serveix per a importar activitats d’algun altre curs del que també siguem
professors. Les seccions buides del curs destí, és a dir, del curs des del que estem clickant el
link, s’ompliran amb les dades del curs origen.
És a dir, que si tenim un curs completament buit i decidim importar activitats d’un altre curs,
les seccions d’aquest curs buit seran idèntiques a les del curs del que importem les activitats.
Aquesta és una característica molt interessant, ja que ens permet crear còpies idèntiques de
cursos anteriors molt fàcilment. Podem inclús, encara que la finalitat del link sigui importar
activitats, no importar cap activitat del curs origen i tot i així tindríem la mateixa estructura a
les seccions. Això ens pot ser molt útil si per exemple estem impartint un curs que es repeteix
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cada any, ja que podem mantenir el curs de l’any anterior amb les aportacions que hagin fet
els alumnes d’aquell curs, i obtenir un nou curs idèntic per als participants del nou any.
Per il·lustrar el seu funcionament utilitzarem un exemple. Imaginem que tenim un curs acabat
de crear, al que hem afegit alguns blocs, però encara no hem afegit cap contingut a les
seccions, ni recursos, ni activitats.
El seu aspecte podria ser el següent:

Imatge 261 - Bloc d'Administració - Importar activitats
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Ara imaginem que també som professors del curs Bibliografia de Genealogia, l’aspecte del qual
és el següent:

Imatge 262 - Bloc d'Administració - Importar activitats (II)

Podem observar que a la primera secció tenim un descripció de la bibliografia recomanada i 2
activitats del tipus base de dades, a la segona secció una descripció del wiki i una activitat tipus
wiki, i finalment a la secció 3 tenim la descripció dels fòrums que tindrem (que son 3 que no es
poden veure a la imatge).
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Volem fer una còpia d’aquest darrer curs al que tenim buit, i per a fer això clickem sobre
aquest link Importa. Això ens portarà a la següent pantalla:

Imatge 263 - Bloc Administració - Importa - Selecció curs orígen

Com podem veure, podem importar activitats o grups. Dels grups ens oblidem, ja que no els
fem servir al nostre lloc. A l’apartat d’importar activitats tenim el desplegable amb tots els
cursos dels que som professor. Seleccionem el curs del que volem importar les activitats i
premem el botó Utilitza aquest curs.
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Arribarem a la següent pantalla:

Imatge 264 - Bloc Administració - Importa - Selecció activitats

En aquesta pantalla ens apareixen totes les activitats que tenim al curs origen. Podem
seleccionar individualment quines activitats volem importar, marcant la casella corresponent.
Tenim també dos links al costat d’Inclou: Tots i Cap. Amb aquests links seleccionem totes les
activitats, o les desseleccionem. Veiem que hi ha dos desplegables al final, Fitxers de curs i
Fitxers del lloc utilitzats en aquest curs. El primer recomanem indicar que sí, i al segon podem
dir que no, ja que només s’importen preguntes del banc de preguntes, que no fem servir.
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En aquest exemple ho importarem tot excepte la base de dades de webs, per tant,
desmarcarem aquesta casella i clickem el botó Continua. Ens apareix la següent pantalla:

Imatge 265 - Bloc Administració – Importa

Veiem que tenim en vermell un avís indicant que, com que no importem dades d’usuari, no
s’importaran les activitats determinades activitats. No hem de fer cas d’aquest avís, son
activitats que no fem servir al nostre lloc. Ens indica també el detall del que importarem.
Premem el botó Continua i ens apareixerà la següent pantalla informativa sobre l’exportació.
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Tornem a anar al final i a clickar Continua:

Imatge 266 - Bloc Administració – Importa

Apareix una nova pantalla de confirmació, premem de nou el botó Continua:

Imatge 267 - Bloc Administració – Importa
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Ens tornarà a aparèixer una altra pantalla informativa, en aquest cas del resultat de la
importació:

Imatge 268 - Bloc Administració – Importar – Informació importació

Tornem a anar al final de la pàgina i a clickar el botó Continua, i llavors podrem veure el
resultat de la importació:

Imatge 269 - Bloc Administració - Importa - Resultat de la importació
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Com podem veure a la imatge, les seccions del nou curs són ara idèntiques a les del curs que
hem fet servir per a fer la importació. Podem comprovar a la primera secció com només s’ha
importat la base de dades que hem indicat.
Quan fem servir aquesta característica, hem de tenir en compte dues coses importants:
-

Fòrum de notícies. Si la secció 0 de curs està buida, s’importarà també el fòrum de
notícies de l’altre curs, com podem observar a la imatge. Hem d’eliminar aquest fòrum
importat. El fòrum importat és sempre el que queda a sota, però per a assegurar-nos,
podem accedir a la seva edició, i veurem com al final de tot, al camp Número ID,
tindrem aquest valor: $@NULL@$.

-

No s’importa el contingut de les activitats. La importació de les activitats afecta la
seva configuració, però no el seu contingut, és a dir, les dades que haguessin introduït
els usuaris. Això que vol dir? Doncs que activitats a on per exemple ens podria
interessar importar el contingut, com les bases de dades, estaran buides. En canvi
també estaran buides activitats que sí que ens interessa que estiguin buides, com per
exemple fòrums.

4.2.1.10 Reinicia
Des d’aquest link podrem buidar totes les dades d’usuari del curs i mantenir les diferents
activitats. A la web de la Societat no està prevista la reutilització de cap curs, sinó que es
crearan nous cursos quan sigui necessari, per tant, no és necessari explicar el funcionament
d’aquest link.
Si hi estem interessats, podem consultar la documentació relativa al seu ús al link de final de
pàgina Documentació Moodle per a aquesta pàgina, però és molt important no fer servir
aquesta opció si no estem completament segurs del que fem. Podem perdre dades molt
valuoses que els usuaris hagin pujat al curs fent servir aquesta opció (aportacions a fòrums,
wikis, bases de dades...).
4.2.1.11 Informes
Des d’aquest link podem consultar les estadístiques d’utilització del lloc i diversos informes. És
només una eina d’informació sobre el curs, i no ens estendrem en la seva explicació. La seva
utilització és força intuïtiva, i sempre tenim disponible al final de la pàgina el link
Documentació de Moodle per a aquesta pàgina.

457

4.2.1.12 Preguntes
Des d’aquesta pàgina accedim al banc de preguntes del curs. Aquest banc de preguntes es fa
servir per a l’activitat Qüestionari. Aquesta és una activitat destinada a l’avaluació automàtica
dels estudiants en cursos a distància, per tant, no la fem servir. Això implica que tampoc farem
servir el banc de preguntes, per tant, no s’explicarà.
Si el lector està interessat en aquesta activitat pot consultar la següent documentació:
http://docs.moodle.org/ca/Q%C3%BCestionaris.
4.2.1.13 Fitxers
Des d’aquest link podem gestionar els fitxers del curs. Els fitxers del curs són fitxer que pugem
per a fer-los servir en algun lloc del curs, com per exemple imatges o documents. Si accedim a
aquest link amb el curs acabat de crear trobarem una pantalla semblant a aquesta, a on no
tenim cap arxiu ni carpeta:

Imatge 270 - Blocs - Bloc Administració – Fitxers

Si el curs porta un temps creat, és possible que també ens trobem la carpeta backupdata.
Inicialment el lloc està configurat per a que periòdicament es vagin generant còpies de
seguretat dels cursos, i aquestes còpies es guarden a la carpeta backupdata.
Com podem veure, tenim 4 botons: Crea una carpeta, Selecciona tot, Desselecciona tot i Penja
un fitxer. Els dos botons del mig, seleccionar i desseleccionar, només tindran utilitat quan hi
hagi arxius i/o carpetes al lloc.
Si el nostre curs pot arribar a contenir molts arxius i el volem tenir ben organitzat, la millor
manera és fer-ho creant carpetes per als diferents tipus d’arxiu, o bé carpetes per exemple per
a organitzar depenent de a quina secció fem servir el seu contingut.
A continuació explicarem com es creen les carpetes al curs, i després explicarem com pujar
fitxers i com podem treballar amb aquestes carpetes i arxius.
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4.2.1.13.1 Creació de carpetes
El primer que hem de fer per crear una nova carpeta és clickar el botó Crea una carpeta. Quan
ho fem ens apareixerà el següent a la pantalla:

Imatge 271 - Blocs - Bloc Administració - Fitxers - Creació de carpetes

Com podem veure, al començament ens indica a on crearem la carpeta, en aquest cas, a l’arrel
del directori del curs. A continuació apareix un requadre en blanc a on hem d’introduir el nom
de la carpeta que volem crear. En el nostre cas, volem que la carpeta es digui Documents. Ara
només hem de clickar el botó Crea i la carpeta quedarà creada. Si finalment no ho volem fer,
només hem de clickar el botó Cancel·la.

Imatge 272 - Blocs - Bloc Administració - Fitxers - Creació de carpetes (II)

Com podem veure, en clickar el botó Crear tornem a la pàgina inicial, però ja tenim la carpeta
creada. Si volem accedir al seu contingut només hem de clickar sobre el seu nom. També
podem veure que podem canviar-li el nom, clickant sobre el link que apareix a la dreta, Canvia
el nom.
4.2.1.13.2 Penjar un fitxer
Un cop hem explicat com es creen carpetes, ara explicarem com penjar un fitxer. Penjarem un
fitxer dintre de la carpeta Documents que acabem de crear. El primer que farem serà accedir a
la carpeta i prémer el botó Penja un fitxer, ens apareixerà llavors el següent a la pantalla:

Imatge 273 - Blocs - Bloc d'Administració - Fitxers - Penjar un fitxer

Com podem veure, el sistema ens indica que la mida màxima del fitxer seran 20Mb, i que el
fitxer es penjarà a la carpeta /Documents. La mida màxima del fitxer pot variar, ja que és un
paràmetre que gestiona l’administrador del lloc.
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Clickem el botó Examinar... i s’obrirà una nova finestra per a que busquem l’arxiu al nostre
ordinador:

Imatge 274 - Blocs - Bloc d'Administració - Fitxers - Penjar un fitxer - Seleccionar el fitxer

Des d’aquesta finestra podem buscar l’arxiu al nostre ordinador i seleccionar-lo per a pujar-lo.
Quan li donem al botó Abrir la seva ruta apareixerà al quadre blanc:

Imatge 275 - Blocs - Bloc Administració - Fitxers - Penjar un fitxer (II)

Un cop tenim la ruta de l’arxiu al quadre (si la coneixem, la podem introduir sense haver de
prémer el botó Examinar...), clickem el botó Penja aquest fitxer, i esperem mentre puja al
servidor. Quan estigui pujat es tornarà a mostrar la carpeta a on l’hem pujat, amb el nou fitxer:

Imatge 276 - Blocs - Bloc Administració - Fitxers - Penjar un fitxer - Resultat final
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Com podem veure, tenim una indicació a la part superior que ens indica que el fitxer s’ha
penjat correctament. Podem observar que Moodle adapta el nom de l’arxiu a les seves
necessitats, en aquest cas, eliminant accents i substituint espais per guions baixos.
4.2.1.13.3 Altres accions amb fitxers
Apart de crear carpetes i pujar fitxers, també podem realitzar altres operacions. En aquest cas,
no ens estendrem en l’explicació, ja que no tenen molt complicació. No obstant, si apareix
qualsevol dubte respecte les operacions amb fitxers, sempre es pot clickar el link de final de la
pàgina Documentació de Moodle per a aquesta pàgina.
L’operació més bàsica que podem fer amb un fitxer que tinguem al lloc és la d’obrir-lo o
descarregar-lo a nostre ordinador. Per a obrir-lo simplement hem de clickar amb el cursor
sobre el seu nom, i si volem descarregar-lo a l’ordinador només hem de clickar el botó dret del
ratolí sobre el seu nom i seleccionar Guardar enlace como.
La següent operació més bàsica es la de canviar el nom del fitxer o carpeta. Per a fer això
només hem de clickar el link Canvia el nom que apareix a la dreta del fitxer o carpeta que
vulguem i seguir les indicacions.
Per a la resta d’operacions, s’ha de seleccionar el fitxer o fitxers als que vulguem aplicar
l’operació i seleccionar l’operació que vulguem aplicar del desplegable Els fitxers
seleccionats.... Aquest desplegable té 3 opcions:
Mou-los a una altra carpeta. Amb aquesta opció el canviarem de carpeta. Només hem
de seguir les indicacions que ens dóna Moodle, simplement hem de navegar fins al lloc
a on el vulguem moure i prémer el botó Mou els fitxers aquí.
Suprimeix-los completament. Amb aquesta opció eliminarem el fitxer del servidor. El
sistema ens demanarà confirmació.
Comprimeix en un zip. Amb aquesta opció, es generarà un arxiu comprimit zip amb els
arxius i carpetes que haguem seleccionat. El sistema ens demanarà el nom de l’arxiu i
el deixarà a la carpeta a la que estàvem.
4.2.2

Blocs utilitzats per la Societat

4.2.2.1 Bloc Activitat recent
Aquest bloc mostra les darreres activitats que hi hagin hagut al curs, com poden ser les
darreres actualitzacions de recursos, activitats o fòrums.
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Els professors del curs també veuran els darrers treballs pujats pels alumnes. Els alumnes
veuran els treballs propis pujats, i el dels companys si així ho habilita l’administrador del lloc.
Inicialment, al nostre lloc no està habilitat.
A continuació podem veure com queda aquest bloc quan s’ha afegit un nou tema al fòrum de
notícies, i un nou recurs:

Imatge 277 - Blocs - Activitat recent

Des d’aquest bloc podrem accedir directament a la darrera activitat del lloc, ja que cada
activitat que apareix aquí, inclou el link per a accedir-hi (Notícia d’exemple, Recurs d’exemple).
També podem veure que el bloc ens indica des de quan s’està mostrant l’activitat. Aquest bloc
mostra l’activitat des del nostre darrer accés al curs (per tant, aquesta data indica quan va ser
el nostre darrer accés). Si volem veure tota l’activitat des de l’inici del curs hem de clickar el
link Informe complet d’activitat recent...
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Clickant aquest link ens apareixerà llavors la següent pantalla, a on podrem filtrar els resultats
que volem veure:

Imatge 278 - Bloc Activitat recent - Informe complet d'activitat recent...

Com podem veure, podem filtrar per participant, per tipus d’activitat, podem escollir
l’ordenació dels resultats, i des de quina data volem veure les activitats.
4.2.2.2 Bloc Activitats
El bloc Activitats serveix per a agrupar en un únic lloc l’accés a totes les activitats que hi hagin
al curs. Per a aquest bloc, els recursos es tracten tots com a un únic tipus d’activitat.
Al nostre curs d’exemple hem afegit diversos recursos, hem creat un wiki, i també diversos
fòrums. Si afegim el bloc Activitats, aquest serà l’aspecte que tindrà:

Imatge 279 - Blocs públics – Activitats

A través d’aquests links podrem accedir a una pàgina a on tindrem agrupades totes les
activitats del mateix tipus.
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Per exemple, si clickem sobre el link Fòrums accedirem a la següent pàgina:

Imatge 280 - Blocs públics - Bloc Activitats - Accés a Fòrums

4.2.2.3 Bloc Calendari
Afegint aquest bloc al curs estem afegint un calendari a on podem introduir esdeveniments en
dates determinades.
L’aspecte que té aquest calendari a les columnes de blocs, acabat de crear, és el següent:

Imatge 281 - Blocs - Calendari
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4.2.2.3.1 Preferències del calendari
Les preferències del calendari s’apliquen a nivell personal, és a dir, les preferències que
modifiquem com explicarem a continuació no afectaran els estudiants del curs, sinó que cada
estudiant i professor es configurarà aquests paràmetres a conveniència. Si volem modificar les
preferències del calendari, el primer que hem de fer és veure’l a pantalla completa. Per a fer
això, hem de clickar sobre el nom del mes a la vista de bloc. Accedirem llavors a la següent
vista:

Imatge 282 - Blocs - Calendari - Vista pantalla completa

Clickant el botó que trobem a la part superior dreta, Preferències, accedim a la pàgina de
configuració del bloc Calendari. En aquesta pàgina tenim els següents camps de configuració:


Format de visualització de l’hora. Podem escollir si volem veure l’hora en format
12, 24 hores, o bé deixar-la predeterminada segons les convencions d’idioma del
lloc.



Primer dia de la setmana. En el nostre cas, dilluns.



Nombre màxim d’esdeveniments pròxims. ATENCIÓ: aquest paràmetre es
configura des del calendari però afecta el bloc Esdeveniments pròxims. Indica el
nombre màxim d’esdeveniments que es mostraran en aquest bloc.



Esdeveniments pròxims. ATENCIÓ: aquest paràmetre també es configura des del
calendari però també afecta el bloc Esdeveniments pròxims. Els esdeveniments
més llunyans en el temps que aquest fita no apareixeran al bloc Esdeveniments
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pròxims. És a dir, si per exemple aquí indiquem el valor 20, els esdeveniments per
als que faltin més de 21 dies no apareixeran al bloc Esdeveniments pròxims.
Tanmateix, que faltin 20 díes o menys per a l’esdeveniment tampoc no garanteix
que aparegui al bloc: si el nombre d’elements anteriors a aquest iguala o supera el
nombre que hem indicat a l’anterior paràmetre, tampoc apareixerà. És a dir, si per
exemple hem indicat 5 en el camp Nombre màxim d’esdeveniments, i hi ha més
de 5 esdeveniments abans d’aquest, no es veurà al bloc encara que falti menys
temps de l’indicat a aquest camp.


Recorda els paràmetres del filtre. Aquest desplegable indica si els paràmetres del
filtre del calendari que apliquem es conservaran entre accessos. Per defecte
apareix seleccionat No.
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4.2.2.3.2 Utilització del Calendari
En aquest apartat explicarem els tipus d’esdeveniments que pot contenir aquest calendari, i
com introduir-los, modificar-los o eliminar-los.
Comencem pels tipus d’esdeveniments. Com a professors del curs, podem afegir 2 tipus
d’esdeveniment: esdeveniment d’usuari (només visible per nosaltres) i esdeveniments de curs
(visibles per a tots els usuaris matriculats al curs).
A continuació passarem a explicar com afegir esdeveniments al calendari.
4.2.2.3.2.1

Afegir un nou esdeveniment

Per a afegir un nou esdeveniment al calendari, el primer que hem de fer és accedir a la vista de
pantalla completa, com s’ha explicat a
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Preferències del calendari, i prémer el botó Nou esdeveniment:

Imatge 283 - Calendari - Afegir esdeveniment

El sistema ens preguntarà llavors quin tipus d’esdeveniment volem afegir:

Imatge 284 - Calendari - Afegir esdeveniment - Escollir tipus

Escollim el tipus que vulguem i clickem sobre el botó OK. Els esdeveniments d’usuari només els
veurem nosaltres, si volem que ho vegi qualsevol persona que accedeixi al curs hem de
seleccionar esdeveniment del curs. A l’exemple podem veure que també tenim l’opció
d’esdeveniment del lloc: això és degut a que l’usuari que s’ha fe t servir a l’exemple té rol
global de professor (és a dir, és professor del lloc sencer). Normalment els professors només
tenen rol de professor als cursos que imparteixen, per tant, és normal que aquesta opció no
aparegui.
En aquest exemple, escollirem crear un esdeveniment de curs, però el comportament del lloc
serà el mateix sigui quin sigui el tipus d’esdeveniment. Quan clickem el botó OK, ens
apareixerà la següent pantalla:
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Imatge 285 - Calendari - Crear nou esdeveniment

El primer que hem d’introduir és el nom de l’esdeveniment, seguit de la seva descripció. Com
podem veure, per a introduir la descripció ens tornem a trobar amb la finestra d’edició. Podem
consultar el seu funcionament a l’apartat 5 del manual.
A continuació hem d’introduir totes les dades relatives a la data, la duració i les repeticions, si
és que n’hi ha, de l’esdeveniment. Podem veure que el primer que trobem sota la finestra
d’edició és el camp Data; aquí hem d’introduir el dia i l’hora de l’esdeveniment.
Tot seguit trobem el camp Durada. Com podem veure, podem escollir un esdeveniment sense
una durada determinada (com per exemple podria ser una jornada de portes obertes), amb
diversos dies de duració (com podria ser per exemple una exposició), o bé un esdeveniment
amb un nombre concret de minuts (com podria ser per exemple la visualització d’un
documental). En aquest darrer cas, fixem-nos que bé podem indicar la durada en minuts, o
també podem seleccionar la segona opció, i especificar a quina hora acaba, indicant que acaba
el mateix dia que comença.
Per últim, es pot indicar si l’esdeveniment es repetirà setmanalment, i durant quantes
setmanes. Com podem veure, Moodle només permetrà la repetició setmanal de
l’esdeveniment, no permet fer combinacions del tipus “cada dimarts i dijous cada dues
setmanes”.
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Per a il·lustrar el manual, hem creat un esdeveniment de cap de setmana que es repeteix tots
els caps de setmana de Desembre. Per a fer això, hem hagut de crear un esdeveniment q ue
comença el 4 de Desembre a les 00:00, i acaba el 5 de Desembre a les 23:55, i a continuació
indiquem que volem que es repeteixi setmanalment durant 4 setmanes. Quan clickem el botó
Desa els canvis, veiem el resultat de la creació:

Imatge 286 - Calendari - Creació d'esdeveniment - Esdeveniment creat

A continuació podem veure els diferents elements que hem introduït durant la creació de
l’esdeveniment.
Veiem que el dia seleccionat és el primer dia de l’esdeveniment, el dissabte 4 de desembre.
Podem veure el nom, Caps de setmana especials al Desembre a la SCGHSVN, i a sota del nom,
cap a la dreta, tenim també l’hora d’inici de l’esdeveniment i l’hora de finalització ( 00:00 >>
diumenge desembre 5, 23:55).
Podem veure també la descripció que hem fet de l’esdeveniment, ocupant gairebé tota la
pàgina; si ens hi fixem veurem que a la cantonada inferior dreta estan les icones d’editar i
d’eliminar l’esdeveniment. Si escollim eliminar l’esdeveniment, com és un esdeveniment amb
repeticions, el sistema ens preguntarà si volem eliminar només aquest esdeveniment, o bé
totes les repeticions.
Si ens hi fixem en la columna de la dreta, a on podem veure els mesos de novembre, desembre
i gener, veurem que els caps de setmana de desembre estan marcats en color rosa, indicant
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que contenen esdeveniments de curs (a la part superior d’aquesta columna podem veure la
llegenda què explica el significat de cada color). Com podem veure també a l’anterior imatge,
si passem el cursor per sobre d’un dia que tingui esdeveniments, apareixerà un petit requadre
indicant els esdeveniments del dia (a l’exemple veiem al requadre que indica 25 de Desembre).
Per a acabar, és interessant comentar que, tot i que eliminem del curs el bloc Calendari, els
seus esdeveniments no s’esborren. És a dir, si després d’haver introduït aquests
esdeveniments esborrem el bloc del curs, si en algun moment el tornem a posar seguirem
tenint aquests esdeveniments al desembre.

471

4.2.2.3.2.2

Modificar un esdeveniment del calendari

Per a modificar un esdeveniment del calendari, el primer que hem de fer és accedir a aquest
esdeveniment. Suposem que volem modificar l’esdeveniment Esdeveniment d’exemple del dia
2 de desembre. El primer que haurem de fer és accedir al mes de desembre del calendari:

Imatge 287 - Calendari - Modificació d'esdeveniment (I)
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Un cop tenim el mes de desembre al calendari, clickem sobre l’esdeveniment, i ens apareixerà
la finestra de la seva descripció:

Imatge 288 - Calendari - Modificar esdeveniment (II)

Ara l’únic que hem de fer és clickar sobre la icona d’edició (la mà amb el llapis), i accedirem a la
mateixa pantalla que quan es crea l’esdeveniment, podent modificar qualsevol de les dades.
4.2.2.3.2.3

Eliminar un element del calendari

Procedim exactament igual que a l’anterior apartat, però en lloc de clickar la icona d’edició,
clickem la d’eliminar (aspa, al costat de la icona d’edició). El sistema ens demanarà confirmació
de l’eliminació, si estem segurs que és aquest l’esdeveniment que volem esborrar simplement
clickem el botó Suprimeix.
4.2.2.4 Bloc Cerca fòrums
Aquest bloc és un petit gadget que permet fer cerques de paraules o frases als fòrums del curs
a on estigui el bloc. El seu aspecte és el següent:

Imatge 289 - Blocs - Cerca fòrum

L’únic que hem de fer per cercar paraules o frases als fòrums del curs és introduir les paraules
a cercar al requadre blanc i prémer el botó Endavant. Si clickem la icona de l’interrogant
s’obrirà una nova finestra amb unes instruccions ràpides per a fer cerques avançades.
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Tanmateix, si clickem sobre el link Cerca avançada accedirem a una pantalla amb més camps
per a refinar la cerca:

Imatge 290 - Blocs - Cerca fòrums - Cerca avançada

Els seus camps són prou autoexplicatius, i al final de la pàgina tenim el link Documentació de
Moodle per a aquesta pàgina, per tant, no ens estendrem més en la seva explicació.
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4.2.2.5 Bloc Cerca global
Aquest bloc és un petit gadget que serveix per a fer cerques de documents a les difere nts
activitats i recursos del lloc. El seu aspecte és el següent:

Imatge 291 - Blocs - Cerca global

No té cap paràmetre de configuració.
4.2.2.6 Bloc Esdeveniments pròxims
Aquest bloc es farà servir per a poder veure d’una manera ràpida e ls propers esdeveniments
marcats al calendari. Es veuran tant els esdeveniment d’usuari, com de curs i de lloc.
A continuació mostrem un exemple d’aquest bloc, configurat per a que es vegin un màxim de 5
esdeveniments:

Imatge 292 - Blocs - Esdeveniments pròxims

Aquest bloc està estretament relacionat amb el bloc Calendari; des d’aquest bloc podem afegir
un nou esdeveniment al calendari (link Nou esdeveniment...), i la configuració del que veurem
a aquest bloc – nombre màxim d’events i amb quants díes d’antel·lació – es fa des de les
preferències del calendari (veure Apartat 4.2.2.3.1, Preferències del calendari).
4.2.2.7 Bloc HTML
Aquest és el que podríem anomenar un bloc d’ edició lliure. És tracta simplement d’un bloc a
on podem afegir tot el contingut que vulguem a través de la finestra d’edició, i donar-li el títol
que vulguem (o deixar-lo en blanc). Aquest és un bloc que es pot afegir al curs tantes vegades
com es vulgui.
No entrarem en detall sobre el seu funcionament ja que, si accedim a editar el bloc,
simplement tenim el camp del nom, que podem deixar buit, i la finestra d’edició, que ja està
àmpliament explicada a l’apartat 5.
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Sí que és interessant comentar, però, que si introduïm en aquest bloc imatges o taules més
amples que la columna de blocs, l’ample d’aquesta columna s’adaptarà automàticament a
l’ample de la imatge o taula més grans, escurçant l’espai del bloc principal del curs si és
necessari (el seu resultat seria el mateix que a la Imatge 301).
A la mateixa pàgina principal del lloc podem trobar 2 exemples de blocs HTML, un al que se li
ha donat nom (Webs amigues), i un altre sense nom just a sota:

Imatge 293 - Blocs - Bloc HTML
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4.2.2.8 Bloc Missatges
Aquest bloc serveix als usuaris del curs per a poder visualitzar ràpidament si tenen missatges
per llegir que li hagin enviat els seus companys, professors o el sistema. Si l’usuari té missatges
pendents de llegir, a aquest bloc li apareixerà la llista de persones que li han enviat aquests
missatges. Al costat de cada persona, apareixerà un número indicant la quantitat de missatges
no llegits d’aquella persona que té. L’usuari només ha de clickar sobre aquell número per a que
s’obri la funcionalitat de Moodle per a llegir aquests missatges i poder contestar.
A continuació, mostrem l’aspecte que tindria aquest bloc per a una persona que hagués rebut
un missatge de l’usaria amb nom Professor i 2 missatges de l’usuari amb nom Estudiant:

Imatge 294 - Blocs - Blocs Missatges

Si aquest usuari clicka els números de la dreta o els sobres, s’obrirà la finestra de gestió de
missatges:

Imatge 295 - Blocs - Missatges

En aquest cas, l’usuari ha clickat sobre el missatge de l’usaria Professor. Podem veure que té
un únic missatge, com indicava el bloc, d’aquest usuari. Si volgués contestar el missatge només
hauria d’escriure el nou missatge al quadre blanc i prémer el botó Envia missatge.
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Aquest bloc no té cap paràmetre de configuració, però si el fem servir, hem de tenir en compte
que seria convenient que estigués situat en un lloc amb bastanta visibilitat.
Aquest bloc no és visible per als visitants (no té sentit, ningú pot enviar missatges a aquest
usuari).
4.2.2.9 Bloc Persones
Aquest bloc introdueix al curs un link a on poder consultar la llista de persones matriculades al
curs. A continuació explicarem les diferents visibilitats possibles segons el tipus de grup dels
estudiants, però no ens hem de preocupar d’aquest tema ja que al nostre web, de moment, no
fem servir grups als cursos. Si el curs conté grups, com a professors podrem seleccionar si
volem veure tots els participants, o veure només els d’un determinat grup. Si els grups són
visibles els estudiants també podran escollir quin grup volen veure. Si son grups separats, els
estudiants només podran veure els participants del seu grup. El visitants no veuran aquest
bloc.
El bloc té el següent aspecte:

Imatge 296 - Blocs - Bloc Persones

Si clickem el link Participants com a estudiant del curs, en el mode més complet (és a dir, amb
grups visibles al curs), veurem la següent pantalla:

Imatge 297 - Blocs - Bloc Participants - Accés al bloc
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Podem veure que hi ha diversos desplegables a aquesta pàgina:


Els meus cursos. Si l’usuari està matriculat a diversos cursos, des d’aquí pot accedir a
la llista de participants de qualsevol d’ells.



Grups visibles. En aquest desplegable escollim de quin grup volem veure els
participants. També podem escollir veure tots els participants.



Rol actual. Podem seleccionar si volem veure només els usuaris amb determinat rol
al curs.

Llista d’usuaris. Podem escollir si volem veure la llista d’usuari amb menys detall (com es
mostra a la Imatge 297), o amb més detall.
4.2.2.10 Bloc Últimes notícies
Com s’ha comentat anteriorment, quan es crea un curs en format setmanal o per temes (els
habituals i que estem explicant en aquest manual), es crea automàticament, a la secció 0 del
curs (secció de presentació del curs), un Fòrum de notícies. Aquest és un fòrum al que tots els
alumnes estan subscrits per defecte i, per tant, els hi arribarà un missatge amb qualsevol nou
tema que s’obri en aquest fòrum. Aquest fòrum és útil per a enviar comunicacions que han de
rebre tots els alumnes.
El bloc últimes notícies el que fa és mostrar en un bloc els darrers temes que s’hagin afegit a
aquest fòrum de notícies, de tal manera que sempre estigui visible al curs. Acostuma a ser un
bloc dels que s’afegeixen al principi de la pàgina, per tal que de millorar la seva visibilitat.
4.2.2.11 Bloc Usuaris en línia
Aquest bloc mostra la llista d’usuaris que estan actualment veient el curs. Té un marge d’error
de 5 minuts, és a dir, si un usuari s’ha desconnectat fa menys de 5 minuts encara apareixerà a
la llista. És visible per qualsevol que accedeixi al curs, inclosos visitants.

Imatge 298 - Blocs - Bloc Usuaris en línia
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4.2.3

Altres blocs de Moodle

4.2.3.1 Bloc Canals RSS remots
Aquest bloc serveix per a afegir enllaços a canals RSS de pàgines externes. Al nostre lloc no
està previst que fem servir aquest bloc, per tant remetem al lector als següents enllaços per a
aprendre més sobre aquests canals i sobre aquest bloc.
Canals RSS: http://www.rss.nom.es/.
Bloc Canals RSS remots:
http://docs.moodle.org/ca/Bloc_d%27Alimentaci%C3%B3_RSS_remotes.
4.2.3.2 Bloc Cursos
Aquest bloc només es tracta d’un petit accés directe als cursos als que l’usuari està matriculat.
S’ha de fer servir amb compte, ja que si l’usuari no està matriculat com a estudiant a cap curs,
podem tenir la sensació de que és un bloc que quedarà bé al curs, doncs mostrarà una petita
llista de les categories del lloc:

Imatge 299 - Blocs - Bloc Cursos de no estudiant

En canvi, si l’usuari està matriculat com a estudiant a molts cursos, aquest bloc serà tan gran
com tota la llista de cursos als que estigui matriculat. Per a mostrar això, hem fet un usuari
estudiant del lloc sencer (és a dir, té accés d’estudiant a tots els cursos del lloc).
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A continuació es mostra el que veuria aquest usuari en un curs on hi hagués aquest bloc
(observem la barra de desplaçament de la dreta: el bloc dels cursos arriba fins el final de la
barra):

Imatge 300 - Blocs - Bloc Cursos - Visió d'un estudiant de molts cursos

Podem observar que a la Imatge 299 el bloc pren el nom de Categories de cursos, mentre que
en aquesta darrera imatge es diu Els meus cursos: és el mateix bloc, simplement pren noms
diferents segons hi hagi o no cursos per mostrar a l’usuari.
Aquest bloc no és configurable, per tant, no podem seleccionar a cap lloc que només mostri un
número determinat de cursos.

4.2.3.3 Bloc Descripció del curs/lloc
Aquest bloc mostrarà el resum que haguem introduït als paràmetres del curs (veure apartat
2.1, Paràmetres generals).
Hem de tenir en compte que si al resum del curs hem introduït alguna imatge molt gran,
l’amplada de la columna dels blocs s’ajustarà a l’amplada de la imatge, reduint si és necessari
l’amplada del bloc central de seccions.
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A la següent imatge es mostra com una imatge massa gran al resum del curs pot provocar la
deformació del curs sencer si es mostra aquest bloc (el bloc és el que conté la imatge de la
dreta):

Imatge 301 - Blocs - Bloc Descripció del curs/lloc

Si introduïm aquest bloc però no hem introduït cap descripció al resum del curs, aquest bloc
serà invisible per a l’usuari, no es veurà un bloc buit, sinó que directament no apareixerà (com
si l’haguéssim amagat).
4.2.3.4 Bloc Enllaços de les seccions
Aquest és un petit bloc que introdueix links d’accessos directes a cada secció del curs. Pot ser
útil per exemple quan tinguem un curs amb moltes seccions, ja que així podrem anar
directament a la secció que ens interessi amb un sol click. El problema que té aquest bloc és
que no es poden introduir títols als números de secció.
A continuació es mostra com veuria aquest bloc un usuari del curs:

Imatge 302 - Blocs - Enllaços de les seccions

Com podem veure, apareixen tants números de secció com seccions tingui el nostre curs, en
aquest cas 5. De tota manera, això és configurable (s’explicarà a continuació), per si es donés
el cas que el curs tingués moltes seccions i no ens agradés el resultat del bloc.
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4.2.3.4.1 Una aplicació pràctica: creació d’un índex a la secció principal del curs
Com s’ha comentat anteriorment, aquest bloc no és pot editar ni, per tant, tenir els noms de
les seccions a cada link. El que sí que podem fer és crear aquest índex manualment a l a secció
principal del curs, obtenint els links d’aquest bloc.
Realment, si recordem com es fa per a accedir directament a les seccions, no és necessari fer
servir aquest bloc per a crear aquest índex, però, si no és que editem cursos molt sovint, és
fàcil que ens oblidem quin és el link cap a una secció concreta del curs. El link a una secció
concreta del curs sempre té el mateix format:
http://proves.scgenealogia.net/moodle/course/view.php?id=247#section-1
En aquest exemple concret, el 247 és l’identificador del curs, i com podem veure, al final del
link indica section-1; aquest link ens portaria a la primera secció del curs 247, si volem accedir
a una altra secció, l’únic que hem de fer és canviar l’1 pel número de secció al que vulguem
anar. Aquest link l’hem tret del bloc Enllaços de les seccions, simplement fent click amb el botó
dret sobre el link a la primera secció i copiant l’adreça de destí.
Com que és fàcil que no ens en recordem d’aquest link, si volem crear un índex a la secció
principal del curs, simplement podem afegir aquest bloc al curs, copiar aquest link al porta
papers de Windows (o del sistema operatiu que estem fent servir), i editar la secció principal
del curs, introduint links a les seccions fent servir aquest link que acabem de copiar i
modificant el darrer número per a les diferents seccions del curs.
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A continuació es mostra un exemple a on hem creat aquest índex fent servir aquest bloc, i
posteriorment hem eliminat el bloc:

Imatge 303 - Blocs - Enllaços de les seccions - Aplicació pràctica: creació d'un índex

Com podem veure, hem creat un índex amb links a les dues primeres seccions del temes
aprofitant els links del bloc Enllaços de les seccions. Si clickem sobre qualsevol dels temes,
accedirem directament a la secció del curs que conté aquest tema.
4.2.3.4.2 Paràmetres del bloc
Si accedim a l’edició del bloc (icona del llapis,

), veurem que tenim 4 paràmetres de

configuració, que són 4 desplegables numèrics: Number of Sections, Increase by, Alternative
Number of Sections, Alternative Increase by.
Aquests 4 paràmetres de configuració són dues fites al nombre de seccions per a canviar el
comportament del bloc. Si el nostre curs té massa seccions, aquest bloc pot contenir un
nombre massa gran de links, i això pot fer que la seva visibilitat i usabilitat es vegi
compromesa. Per a evitar això podem canviar aquests paràmetres fent que no es mostrin totes
les seccions si superem aquestes fites.
Els paràmetres per defecte son, respectivament, 22, 2, 40 i 5. Això el que vol dir és que si
tenim un curs amb més de 22 seccions, aquest bloc mostrarà els links de 2 en 2 (és a dir,
mostrarà els links a les seccions 2, 4, 6...). Si els curs té més de 40 seccions, llavors els mostrarà
de 5 en 5 (links a les seccions 5, 10, 15...).
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Fixem-nos que sempre comença a comptar pel primer increment que haguem indicat, és a dir,
si l’increment és de 2, no mostrarà les seccions 1, 3, 5... sinó que comença per la 2.
4.2.3.5 Bloc Entrada aleatòria del glossari
Al nostre lloc no estem fent servir el glossari, per tant, no explicarem la utilització d’aquest
bloc. Si es desitja més informació sobre el mateix es pot consultar la següent pàgina d’ajuda de
Moodle: http://docs.moodle.org/es/Entrada_Aleatoria_del_Glosario (en castellà, aquesta
pàgina d’ajuda encara no existeix en català).
4.2.3.6 Bloc Etiquetes
Al nostre lloc tampoc estem fent servir les etiquetes, per tant, no explicarem la utilització
d’aquest bloc. Si es desitja més informació sobre el mateix es pot consultar la següent pàgina
d’ajuda de Moodle: http://docs.moodle.org/en/Tags_block (en anglès, aquesta pàgina d’ajuda
encara no existeix en català ni castellà).
4.2.3.7 Bloc Etiquetes de bitàcoles
Al nostre lloc tampoc estem fent servir les etiquetes de bitàcoles, per tant, no explicarem la
utilització d’aquest bloc. Si es desitja més informació sobre el mateix es pot consultar la
següent pàgina d’ajuda de Moodle: http://docs.moodle.org/en/Blog_Tags_block (en anglès,
aquesta pàgina d’ajuda encara no existeix en català ni castellà).
4.2.3.8 Bloc Menú de bitàcola
Al nostre lloc no està previst que es faci sevir la bitàcola (més comunament coneguda com a
blog), per tant, aquest bloc tampoc es farà servir. Si es desitja més informació sobre aquest
bloc, es pot consultar l’ajuda de Moodle en anglès (encara no hi ha traducció al català o
castellà):
http://docs.moodle.org/en/Blog_menu_block
Si mirem aquesta ajuda, tinguem en compte que està marcada com a ajuda per a Moodle 2.0 i
nosaltres estem fent servir Moodle 1.9. Hem de mirar els apartats que diu pre-2.0.
4.2.3.9 Bloc Resultats del qüestionari
Al nostre lloc, de moment, no fem servir cap qüestionari a cap curs, per tant, aquest bloc no el
farem servir. A més a més, la utilitat d’aquest bloc està orientada a que els alumnes vegin els
resultats de les seves avaluacions en aquest tipus d’activitat. De moment, el nostre lloc no
disposa de cursos presencials avaluables, per tant, la utilització d’aquest bloc no té sentit.
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Per a més informació sobre el bloc, consultar la pàgina d’ajuda de Moodle:
http://docs.moodle.org/es/Resultados_del_Cuestionario (en castellà, encara no existeix la
corresponent en català).
4.2.3.10 Bloc Tutelats
Aquest bloc no el farem servir als cursos de la Societat. Aquest és un bloc que es fa servir als
cursos semi presencial, especialment a les escoles, per a tutoritzar els alumnes. És a dir, serveix
per a que un tutor de l’alumne pugui fer el seguiment del seu treball, per controlar si està
treballant en el curs, si fa les tasques que se li sol·liciten... Aquest tipus de control no té massa
sentit en una Societat com la nostre, per tant, no s’explicarà el se funcionament.
Com sempre, remeten al lector indicacions per si desitja obtenir més informació d’aquest bloc:
http://docs.moodle.org/en/Mentees_block (en anglès, encara no existeix en català ni castellà).
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5 Recursos
A continuació procedirem a explicar els diferents tipus de recursos que teni m al nostre abast.
Per a la seva descripció es pot consultar l’apartat 1.1.3. L’ordre en que es mostren els recursos
és en el que apareixen al desplegable per a afegir-los.

5.1 Etiqueta
5.2 Pàgina de text
El recurs pàgina de text en principi no el farem servir, sinó que farem servir el recurs Compon
una pàgina web en el seu lloc. Pàgina de text no aporta cap avantatge respecte el recurs
Compon una pàgina web, ja que aquest darrer recurs permet fer el mateix que pàgina de text i
més. Per tant, per tal de no complicar el professor amb més recursos dels necessaris, no
explicarem el recurs pàgina de text i recomanem fer servir el recurs Compon una pàgina web
en el seu lloc. Si es vol obtenir més informació sobre el recurs pàgina de text es pot fer
directament

a

través

de

l’ajuda

interactiva de

Moodle en

afegir el

recurs

(http://docs.moodle.org/ca/mod/resource/text).

5.3 Compon una pàgina web
Aquest recurs, com el seu nom indica, serveix per a composar una pàgina web. Per a introduir
el seu contingut es farà servir la finestra d’edició, explicada a l’apartat 5. La diferència entre
composar una pàgina web i editar una secció del curs és que la secció del curs l a tenim sempre
visible en entrar al curs, mentre que afegint aquest recurs el que estem fent és afegir un link a
la secció que obrirà aquesta pàgina web en clickar-lo.
Quan composem una pàgina web, veurem que tenim 4 blocs per a omplir: Paràmetres
generals, Compon una pàgina web, Finestra, i Paràmetres comuns dels mòduls. A continuació
explicarem cadascun d’aquests blocs.
Al final de la pàgina tenim 3 botons: Desa els canvis i torna al curs, Desa els canvis i visualitza, i
Cancel·la. Quan clickem el segon botó es mostrarà el recurs tal i com es mostrarà als usuaris, i
tindrem disponible un botó, Actualitza recurs, que ens permetrà tornar a la pàgina d’edició de
la pàgina web. Si no tenim molt clar com es veurà el que acabem de crear, és recomanable
clickar aquest botó, ja que podrem veure el resultat de la pàgina i tornar a l’edició del recurs
fàcilment. Quan ja tinguem pràctica i tinguem clar que es mostrarà com volem, podrem clickar
directament el primer botó, Desa els canvis i torna al curs. De tota manera, encara que després
no quedés com esperàvem sempre podem tornar a editar el recurs des del curs. Per últim,
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clickant el botó Cancel·la perdrem tots els canvis realitzats al recurs; si l’estem creant
cancel·larem la creació del mateix.
5.3.1

Paràmetres generals

En aquest bloc hem d’introduir el nom del recurs i un resum. El nom és obligatori i serà el link
que veuran els usuaris a la pàgina principal del curs. El resum no és obligatori i només serà
visible quan editem el recurs. Per tant, aquest resum, si volem el podem deixar en blanc, o el
podem aprofitar per a introduir notes personals, que ens recordin per exemple per què hem
introduït aquest recurs, quin és el seu contingut, d’on hem tret la informació que composa la
pàgina web...

Imatge 304 - Recursos - Compon una pàgina web - Paràmetres generals

5.3.2

Compon una pàgina web.

Aquest és el bloc a on es farà l’edició de la pàgina web pròpiament. Es tracta de la típica
finestra d’edició àmpliament explicada a l’apartat 5, La finestra d’edició.
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5.3.3

Finestra

Aquest apartat servirà per a seleccionar com volem que es mostri la finestra. Seleccionarem si
volem que la pàgina web aparegui a la mateixa finestra o bé en una de nova, a través del
desplegable. Si clickem el botó Mostra característiques avançades podrem configurar tota una
sèrie de paràmetres addicionals:

Imatge 305 - Recursos - Compon una pàgina web - Finestra

Com podem observar a l’anterior imatge, si escollim que la pàgina web s’obri a la mateixa
finestra, l’únic paràmetre que podem canviar és la casella Mostra els blocs del curs. Si el
marquem, quan es mostri la pàgina web ho farà amb les columnes de blocs del curs, mentre
que si no ho fem aquestes columnes no es veuran. Aquesta casella apareix desactivada si
escollim obrir el recurs en una nova finestra, i en aquest cas apareixerà sempre sense
columnes de bloc.

489

A continuació mostrem la diferència entre marcar aquesta casella i no fer-ho:

Imatge 306 - Recursos - Compon una pàgina web - Mateixa finestra - Mostra els blocs del curs

Imatge 307 - Recursos - Compon una pàgina web - Mateixa finestra - Sense mostrar els blocs del curs

Els paràmetres configurables quan seleccionem obrir la pàgina web en una nova finestra són
tots prou auto explicatius, i fan referència a mida de la finestra, possibilitat de redimensionar i
de tenir barres de desplaçament, i a mostrar o no tota una sèrie de barres del navegador
(ubicació, estat, eines, menú...). En qualsevol cas, si tenim dubtes sempre podem clickar el
botó Desa els canvis i visualitza i comprovar en què afecta el paràmetre que estem modificant,
i també podem consultar el link Documentació de Moodle per a aquesta pàgina que apareix al
final de la mateixa.
5.3.4

Paràmetres comuns de mòduls

Per últim, tenim aquest darrer bloc amb dos paràmetres configurables: Visible i Número ID. El
primer paràmetre indica si el recurs serà visible o no; no importa massa el que escollim aquí, ja
que després sempre ho podrem canviar amb la icona de l’ull. El número ID es fa servir per a
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configuracions avançades de qualificacions dels alumnes, en el nostre cas no cal que introduïm
res aquí.

5.4 Afegeix un fitxer o lloc web d’exemple
Aquest recurs serveix per a introduir un link a una pàgina web, o bé a un fitxer que pugem al
servidor. Quan afegim aquest recurs s’obrirà una pàgina amb 5 blocs de configuració:
Paràmetres generals, Enllaça un fitxer o lloc web, Finestra, Paràmetres, i Paràmetres comuns
de mòduls. A continuació explicarem cadascun d’aquestes blocs configurables.
5.4.1

Paràmetres generals

Aquest bloc servirà per a introduir el nom del recurs (obligatori), i un resum opcional. Si
introduïm el resum, aquest serà visible per als estudiants, per tant, no el podem fer servir com
al recurs Compon una pàgina web per a fer anotacions personals.
5.4.2

Enllaça un fitxer o lloc web

Aquest és el bloc a on introduirem el contingut del recurs, que, com el seu nom indica, pot ser
un link a una pàgina web (inclosa la pàgina de la Societat, ens pot interessar enllaçar per
exemple un altre curs del nostre lloc) o bé un fitxer que tinguem al servidor, o que podem
pujar en el moment de crear el recurs.

Imatge 308 - Recursos - Afegeix un fitxer o lloc web - Bloc Enllaça un fitxer o lloc web

Si volem enllaçar una pàgina web només hem d’introduir a aquest camp la seva adreça. Si
clickem el botó Cerca una pàgina web... s’obrirà una nova finestra amb el cercador Google,
que servirà per a buscar el lloc web a enllaçar; un cop trobat el lloc, haurem de copiar
manualment la seva adreça a l’apartat Localització.
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Si volem enllaçar un fitxer l’hem de seleccionar de la llista de fitxers del curs clickant el botó
Tria o penja un fitxer.... En aquest cas s’obrirà l’explorador de fitxers del curs:

Imatge 309 - Recursos - Enllaça un fitxer o lloc web - Explorador de fitxers

Com podem veure, a la columna Acció tenim un link que diu Tria. Només hem de clickar aquest
link del fitxer que vulguem afegir al lloc, i la seva ruta s’afegirà automàticament a l’espai
indicat, com mostra la següent imatge:

Imatge 310 - Recursos - Enllaça un fitxer o lloc web - Fitxer enllaçat

Si volem més informació sobre el navegador de fitxers podem trobar-la a l’apartat 4.2.1.13,
Fitxers.
NOTA: El cercador que apareix quan clickem el botó Cerca una pàgina web..., Google en el
nostre cas, és configurable per l’administrador del lloc. Si en algun moment apareix una
altra pàgina que no sigui Google vol dir que l’administrador ha decidit canviar-ho.
5.4.3

Finestra

En aquest bloc seleccionarem com volem que es mostri el recurs a l’usuari. Aquest finestra té
característiques avançades, que per defecte apareixen ocultes (hem de clickar el botó Mostra
característiques avançades per a veure-les). Si no les mostrem, només veurem la casella
Imposa que es baixi i el desplegable Finestra. Si marquem la casella obligarem a que el recurs
es descarregui a l’ordinador de l’usuari, enlloc d’obrir-se directament. Això desactivarà la resta
d’opcions, ja que no tenen sentit si l’arxiu es guarda a l’ordinador de l’usuari. Amb el
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desplegable Finestra seleccionem si volem que el recurs es mostri a la mateixa finestra del curs
o bé preferim que s’obri una nova finestra del navegador amb el recurs.
Mostrem a continuació el bloc amb les característiques avançades:

Imatge 311 - Recursos - Afegeix un fitxer o lloc web – Finestra

Com podem veure, la majoria d’opcions apareixen desactivades: això es deu a que només son
aplicables quan escollim al primer desplegable Nova finestra. En aquest cas, es desactivaria el
desplegable Manté visible la navegació en la mateixa pàgina, només aplicable quan el recurs
s’obre a la mateixa finestra.
Manté visible la navegació en la mateixa pàgina. En aquest desplegable tenim les següents
opcions:


No. Si seleccionem aquesta opció abandonarem la pàgina del curs per a veure la
pàgina del recurs.



Sí, dins d’un marc. Si seleccionem aquesta opció, tindrem la finestra del
navegador dividida horitzontalment: a la part superior tindrem la barra de
navegació del curs i el resum del recurs, i a la part inferior tindrem la nova web
que haguem introduït al recurs (veure Imatge 312). La franja horitzontal de divisió
la podrem pujar o baixar com vulguem, deixant més espai per al recurs o per la
pàgina del curs.



Sí, sense marc. En aquest cas el nou lloc web el tindrem al mig de la pàgina, amb
la barra de navegació del curs a sobre i el resum del recurs a sota, com mostra la
Imatge 313.
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A continuació mostrem com quedarien les dues darreres opcions (s’ha seleccionat l’antiga
pàgina de la Societat com lloc web introduït al recurs):

Imatge 312 - Afegeix un fitxer o lloc web - Opció Sí, dins d'un marc

Imatge 313 - Afegeix un fitxer o lloc web - Opció Sí, sense marc

La resta de paràmetres son tots prou autoexplicatius, i fan referència a la configuració de la
nova finestra que s’obrirà amb el recurs. En qualsevol cas, tal i com s’ha explicat a l’apartat
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anterior, Compon una pàgina web, al final de la pàgina tenim un link d’ajuda Moodle i també
un botó que ens permetrà veure com queda el recurs i tornar a l’edició fàcilment si no ens
agrada el resultat, per tal de seguir modificant paràmetres.
5.4.4

Paràmetres

Aquest apartat només conté opcions avançades que en principi no es faran servir al nostre lloc.
Si es desitja més informació sobre aquestes opcions, es pot consultar el link d’ajuda de final de
la pàgina, Documentació de Moodle per a aquesta pàgina.
5.4.5

Paràmetres comuns de mòduls

Com s’ha explicat a l’apartat 5.3.4, a aquest bloc només tenim 2 paràmetres: un desplegable
per a escollir si volem que el recurs sigui visible o no (característica que podrem modificar des
del curs amb la icona de l’ull), i un camp per a introduir un número ID, que nosaltres de
moment no farem servir.

5.5 Visualitza un directori
Aquest recurs el farem servir per tal de posar a disposició dels usuaris una sèrie d’arxius de
manera ordenada. Amb aquest recurs mostrarem a l’usuari una carpeta del sistema de fitxers
del nostre curs.
Mostrarem la seva utilització amb un exemple pràctic. Suposem que en un determina curs
volem mostrar tots el Butlletins publicats per la Societat, però no volem que estiguin els 9
arxius a la pàgina principal del curs. El primer que hem de fer és crear una carpeta a l’apartat
de fitxers del curs, i pujar els 9 butlletins. Una manera efectiva de fer-ho seria crear un arxiu
comprimit amb els 9 butlletins al nostre equip, pujar aquest únic arxiu al servidor, i
descomprimir-lo allà. Per a més informació sobre la utilització dels fitxers del curs, consultar
l’apartat 4.2.1.13, Fitxers.
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Ja hem creat aquesta carpeta i pujat els fitxers. Seleccionem llavors l’opció Visualitza un
directori del desplegable del cus Afegeix un recurs. Ens apareixerà una pantalla com la següent:

Imatge 314 - Recursos - Visualitza un directori

En aquesta pantalla, introduïm el nom del recurs i el resum. Al bloc Visualitza un directori
seleccionem la carpeta que hem creat a l’apartat de fitxers de lloc, en el nostre cas li hem dit
Butlletins. El darrer bloc indica la visibilitat del recurs, i el Número ID, que no el fem servir.
Un cop ho tenim tot omplert clickem el botó Desa els canvis i torna al curs, o Desa els canvis i
visualitza, segons vulguem tornar al curs o veure el recurs. En el nostre cas clickem el primer
botó.
Mostrem a continuació com es veuria aquest recurs afegit a la secció 4 del nostre curs:

Imatge 315 - Recursos - Visualitza un directori - Resultat a la secció
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Si accedim a aquesta carpeta, veurem la següent pantalla:

Imatge 316 - Recursos - Visualitza un directori - Directori visualitzat

D’aquesta manera, des de l’apartat Fitxers del bloc d’Administració podem modificar fàcilment
quins fitxers veuran els usuaris del nostre curs. Podem veure també que, com a professors de
curs, tenim un botó a la part superior dreta que diu Edita fitxers. Clickant aquí accedim
directament a la gestió d’aquesta carpeta.

5.6 Desplega un paquet de continguts IMS
Els paquet de contingut IMS es fa servir per a importar i exportar estructures de dades entre
diferents sistemes. Al nostre lloc no el farem servir.
Si el lector té interès sobre aquests paquets pot consultar la següent documentació:
Ajuda Moodle: http://docs.moodle.org/ca/Desplega_un_paquet_de_continguts_IMS
Pàgina IMS (en anglès): http://www.imsglobal.org/content/packaging/
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6 Activitats
A continuació passarem a explicar les activitats disponibles al lloc per a afegir al curs.

6.1 Base de dades
En general, aquesta no serà una activitat que hagi de fer servir un professor de cap curs de la
Societat.
Sí que es fan servir bases de dades al lloc als cursos de bibliografia, però la gestió d’aquests
cursos la realitzarà l’administrador del lloc.
De qualsevol manera, si es desitja obtenir més informació sobre aquesta activitat, es pot
consultar la següent pàgina d’ajuda de Moodle :
http://docs.moodle.org/ca/Bases_de_dades_%28m%C3%B2dul%29.

6.2 Consulta
L’activitat consulta és el que col·loquialment anomenaríem una enquesta. Moodle disposa d’un
tipus d’activitat que s’anomena enquesta, però com veurem més endavant, aquest nom no
correspon amb el que habitualment coneixem com a enquesta. Per tant, si volem fer una
enquesta a un curs, escollirem l’activitat Consulta. Per tal de facilitar la comprensió dels
diferents apartats de l’activitat, paral·lelament a la seva explicació l’anirem complementant
amb un exemple.
Com a molts dels recursos que trobem a Moodle, el seu primer bloc de configuració,
Paràmetres generals, es composa del nom de la consulta (Títol) i de la descripció (Text). El títol
serà el nom sota el qual trobaran els usuaris la consulta, i el text serà la pregunta de la
consulta. Per a introduir aquest text, tornem a tenir una finestra d’edició HTML, explicada a
l’apartat 5, per tant, aquest text pot contenir qualsevol element que es pugui introduir aquí.
Per exemple, imaginem que la Societat vol organitzar una Sortida i vol fer una consulta sobre el
lloc a es dinarà. El títol hauria de ser representatiu del que es consulta, per exemple Selecció
restaurant, i a la descripció de la consulta podríem afegir la informació sobre els diferents
restaurants que proposarem al soci en l’enquesta. Aquesta descripció podria incloure un
fulletó de cada restaurant per descarregar, fotografies del lloc, dels plats típics...

498

A continuació, trobem l’apartat Límit, que només conté un desplegable que permet escollir
entre Inhabilita i Habilita:

Imatge 317 - Activitats - Consulta - Límit

Si habilitem aquest límit, podem limitar el nombre de seleccions de cada resposta. Seguint
amb l’exemple, imaginem ara que cap dels restaurants proposats pot acollir la totalitat dels
assistents a la sortida, però en canvi tenim 3 restaurants propers que ens han confirmat el
nombre màxim de comensals que poden acollir. En aquests cas, hauríem de fer una consulta
amb 3 opcions, una per a cada restaurant, i cadascuna d’aquestes opcions tindrà un límit de
respostes: aquest límit serà el nombre de comensals. Cada usuari seleccionarà a la consulta a
quin restaurant vol dinar, i quan un dels restaurants arribi al seu màxim nombre de comensals
(límit de la consulta), ningú més podrà seleccionar aquesta opció.
Després d’aquest apartat, trobem 5 apartats Opció, a on a cadascun d’ells tenim un camp de
text (Opció) i un camp numèric (Límit), que només estarà disponible si hem habilitat el límit de
respostes permeses a l’apartat anterior. Aquests camps seran els que farem servir per a definir
cadascuna de les opcions de la consulta. En el cas de l’exemple, cada opció indicaria el nom del
restaurant i el seu nombre màxim de comensals. Si no tenim suficient amb aquests 5 camps, al
final del darrer camp trobem un botó Afegeix 3 camps al formulari, de tal manera que podem
afegir totes les opcions que facin falta clickant aquest botó cada cop que ho necessitem. Si no
hem habilitat la limitació de respostes, el camp Límit apareix desactivat, com es pot veure a
continuació:

Imatge 318 - Activitats - Consulta - Opcions

Després de les opcions, trobem l’apartat Limita les respostes a aquest període de temps:

Imatge 319 - Activitats - Consulta - Limita les respostes a aquest període de temps
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Si marquem la casella d’aquest apartat, podem indicar les dates i hores d’oberta i de
tancament de la consulta, i els usuaris només podran enviar les seves respostes en aquest
interval de temps. Seguint amb l’exemple dels restaurants, imaginem que tots aquests
restaurants s’han compromès a aquest nombre màxim de comensals, però els hi hem de
facilitar el nombre definitiu una setmana abans de la sortida. En aquest cas, marcaríem
aquesta opció, i seleccionarem com a data de tancament de la consulta ( Fins), la setmana
anterior a la de la sortida. La data d’obertura serà el moment a partir del qual podran
començar a escollir. Normalment, tenint en compte la finalitat d’aquestes consultes a la
Societat, la data d’obertura podrà ser la mateixa data de creació. No obstant, podrien donar-se
casos en que fos útil tenir una data d’obertura diferent: imaginem que volem demanar opinió
sobre una tesina que es llegirà properament, probablement no voldrem que ningú pugui
opinar fins que s’hagi fet la lectura, per tant, en aquest no obriríem la consulta fins a la data de
la lectura.
A continuació trobem una sèrie de paràmetres, Paràmetres diversos, que també poden tenir
certa importància per a les consultes realitzades al nostre lloc.

Imatge 320 - Activitats - Consulta - Paràmetres diversos

El primer dels paràmetres, Mode de visualització, no té especial interès, simplement indica si
les opcions de la consulta es veuran en horitzontal o en vertical. Es poden fer proves per a
determinar com ens agrada més. Amb el darrer camp, Mostra columna de no contestades ens
trobem amb la mateixa situació: simplement indica si tindrem o no una columna que indiqui
quants estudiants del curs falten per contestar.
Els que sí que interessen bastant son els 3 camps Publica els resultats, Confidencialitat dels
resultats, i Permet canviar la resposta. Indiquem primer les opcions de cada camp, i a
continuació passarem a explicar-los.
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Opcions de Publica els resultats:
No publiquis els resultats.
Mostra els resultats als estudiants després que contestin.
Mostra els resultats als estudiants quan es tanqui la consulta.
Mostra sempre els resultats dels estudiants.
Opcions de Confidencialitat dels resultats:
Publica els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants.
Publica els resultats complets, amb els noms dels estudiants i les seves respostes.
Les opcions de Permet canviar la resposta son simplement sí o no.
No entrarem en detall sobre les explicacions de cada apartat, perquè són tots prou
autoexplicatius, però sí que passarem a fer algunes recomanacions d’utilització tenint en
compte finalitat de les consultes al nostre lloc. Si ens disposem a fer servir les consultes tal i
com s’està explicant a l’exemple, seria recomanable que al primer apartat escollíssim sempre
la darrera opció, mostra sempre els resultats dels estudiants,combinada amb la segona opció
de la confidencialitat, publica els resultats complets. És força habituals en els grups socials que
hi hagi més afinitat entre determinades persones que entre d’altres. Si no mostrem sempre els
resultats de la consulta, i a més amb els resultats complets, podria ser que persones que no
tinguessin massa afinitat acabessin al mateix restaurant, separades de les persones amb les
que sí que en tenen més. Com que la finalitat de la Societat serà que els socis estiguin el més
satisfets possibles, la millor opció és mostrar sempre els resultats i a més complets, d’aquesta
manera, cada soci pot veure quins altres socis aniran a cada restaurant en concret, i quan
s’apunti a un o altre restaurant podrà tenir en compte més factors per a fer l’elecció més
apropiada per a ell, i no només les dades del restaurant. D’aquesta manera, podrà saber també
quin restaurant estarà més ple, i a quin restaurant han decidit anar els seus amics, facilitant
d’aquesta manera l’elecció del restaurant.
Respecte el tercer paràmetre indicat, Permet canviar la resposta, des d’aquest manual també
volem recomanar que es permeti el canvi de resposta, sempre mirant per la comoditat del
soci. Pot passar per exemple que un soci decideixi apuntar-se a un restaurant, i quan ja ha fet
la seva elecció a la consulta necessiti ocupar 3 places més perquè els seus fills han decidit
acompanyar-li. Si ja no quedessin 3 places més a aquest restaurant, si es permet el canvi de
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resposta podria alliberar la seva plaça d’aquest restaurant i apuntar-se a un altre al que encara
hi hagués lloc per tots.
Per últim, ens trobem l’habitual bloc Paràmetres comuns. Com sempre, els paràmetres Mode
de Grup i Número ID els deixarem com estan per defecte, i el paràmetre Visible indicarà si
l’activitat serà o no visible pels socis, i sempre es podrà canviar amb la icona de l’ull.
S’ha intentat posar en aquest manual un exemple el més complet possible per tal de poder
veure la potència real d’aquesta activitat, però aquesta consulta pot tenir d’altres aplicacions
molt més senzilles, i en cada cas, el professor ha de valorar quins paràmetres interessen més
de les diferents opcions que ofereix la consulta. Per exemple, si es fa una consulta per a decidir
a on serà la propera excursió, o per decidir per exemple quanta gent està disposada a
participar en el lloguer d’un autocar, és possible que ens interessi més que els socis no puguin
veure els resultats de l’enquesta fins a la seva finalització, o potser en aquests casos interessa
també que mantenir l’anonimat de qui ha escollit cada opció. Moodle proporciona les eines i
en aquest manual pretenem donar unes indicacions orientatives, però la responsabilitat última
de decisió recaurà en el professor del curs.
Un altre aspecte que creiem oportú aclarir, en relació a l’exemple indicat dels restaurants, o a
qualsevol altre tipus de consulta que pugui tenir un format similar en que es posen limitacions
al nombre de votacions, és que cada votació només pot restar una posició lliure, i això no hi ha
cap paràmetre que ho pugui modificar. És a dir, en l’exemple concret del restaurant, si un soci
va amb la seva família, i únicament ell té possibilitat de votar, no podrà restar 3 places lliures al
restaurant, sinó només una. En aquest cas, es podrien mirar mètodes alternatius, com per
exemple un fòrum o una wiki a on cada usuari indiqui quants acompanyats portarà, i el
professor modifiqui manualment el nombre de places lliures. Per exemple, si el restaurant
disposa de 20 places, i un soci indica anirà amb 2 acompanyants, el professor hauria de
modificar el nombre de places disponibles a 18, ja que la plaça del soci disminuiria en votar, i
s’haurien de restar manualment les dels acompanyants. S’ha d’anar amb molta cura amb
aquests tipus de gestions, doncs si per exemple aquest soci canvia d’opinió també hauria
d’avisar i el professor hauria de tornar a sumar aquests dos llocs al restaurant.
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6.3 Enquesta
No es farà servir, son enquestes predeterminades per a conèixer la valoració dels curs dels
estudiants, no personalitzables.
Es pot trobar més informació sobre aquesta activitat a les pàgines d’ajuda de Moodle:
http://docs.moodle.org/ca/Enquestes.

6.4 Fòrum
El fòrum es una activitat a on els diferents participants poden intercanviar opinions,
inquietuds, dubtes... La forma de funcionament d’un fòrum, a grans trets, és molt senzilla: un
primer usuari exposa un tema, i la resta d’usuaris donen la seva opinió sobre el tema.
A continuació explicarem els diferents tipus de fòrums que es poden afegir com a activitat a
Moodle, i els paràmetres de configuració que tenen aquests fòrums.
Quan afegim un nou fòrum a un curs Moodle, tenim 4 blocs de paràmetres configurables, que
explicarem a continuació.
6.4.1

Paràmetres generals

El bloc de Paràmetres generals presenta el següent aspecte:

Imatge 321 - Fòrum - Paràmetres generals
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Com a moltes de les activitats i blocs presentats, en aquest bloc tenim un espai per a donar
nom al fòrum i un altre per a la introducció (finestra d’edició). Aquests dos paràmetres són
obligatoris, i son el primer que veuran els usuaris quan accedeixin a l’activitat.
Entre aquests dos paràmetres, tenim un altre paràmetre molt important: Tipus de fòrum.
Aquest paràmetre és un desplegable amb les següents opcions:


Cada persona inicia un debat. Cada usuari del curs pot iniciar un únic tema de debat,
al que tothom pot respondre.



Fòrum de preguntes i respostes. Aquest fòrum està pensat amb finalitats
pedagògiques, i es tracta d’un fòrum en el que cada participant no pot veure les
respostes de la resta de participants fins que no escrigui la seva. El creador del fòrum
pot afegir tantes preguntes – nous temes de debat – com vulgui.



Fòrum estàndard per a ús general. Fòrum en el que qualsevol usuari pot iniciar tants
temes de debat com vulgui, i tots els usuaris poden respondre. És el fòrum mes
habitual de propòsit general.



Un debat simple. Un únic tema de debat, en una pàgina. Útil per a debats breus i amb
temes molts concrets.

Després de la introducció al fòrum trobem 3 paràmetres més, que explicarem a continuació.
Imposeu que tothom estigui subscrit. Totes les persones que estiguin subscrites a un fòrum
rebran per correu electrònic còpia dels nous missatges que s’escriguin en ell. Les opcions per a
aquest paràmetre son 4:


No. Els usuaris no estaran subscrits al fòrum en el moment de la seva creació, però es
podran subscriure manualment si ho desitgen.



Sí, per sempre. Tots els usuaris del curs estaran subscrits al fòrum i no podran
cancel·lar la subscripció. Pot ser interessant si pensem en tenir un fòrum a on
introduir notícies de les que tots els usuaris del curs han d’estar assabentats.



Sí, inicialment. Els usuaris del curs estaran inicialment subscrits al fòrum, però podran
cancel·lar la seva subscripció manualment quan vulguin.



No es permeten subscripcions. El usuaris no estan ni podran estar mai subscrits a
aquest fòrum.

Voleu fer el seguiment de missatges llegits en aquest fòrum? Si activem el seguiment de
missatges llegits al fòrum, a cada usuari se li mostraran els missatges llegits de manera diferent
als no llegits, de tal manera que podrà saber fàcilment quins missatges té pendents de llegir. Es
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poden escollir 3 opcions: opcional, inactiu i actiu. Si escollim opcional cada usuari pot decidir si
vol veure aquesta diferenciació als missatges o prefereix que es vegin tots iguals, si escollim
inactiu estarà desactivat per a tots els usuaris, i actiu l’activa per a tots els usuaris del curs.
Nosaltres recomanen fer servir l’opció actiu: no sembla que comporti cap inconvenient tenirho activat, i podem facilitar l’ús del lloc a persones menys tecnològiques que desconeguin
aquesta opció (si escollim opcional cada usuari pot escollir el que prefereix fer, però
segurament hi haurà molts usuaris que no sabran de l’existència d’aquest mode i per tant no
l’activaran, mentre que si ho sabessin ho farien).
Mida màxima dels fitxers adjunts. Als fòrums també es poden penjar fitxers. Amb aquesta
opció limitem la mida dels arxius a pujar, o inclús podem impedir aquesta pujada d’arxius.
6.4.2

Qualificació

La qualificació dels missatges dels fòrums s’acostuma a fer servir en ensenyament a distància,
fent que les respostes dels alumnes computin de cara a la seva nota final al curs.
En un principi al nostre lloc no farem les qualificacions pels fòrums. Si es desitja obtenir més
informació sobre aquesta característica es pot consultar la pàgina d’ajuda sobre fòrums de
Moodle: http://docs.moodle.org/ca/mod/forum/mod.
6.4.3

Llindar de missatges per blocar

A través d’aquest bloc podem limitar l’enviament de missatges dels estudiants (no afecta als
professors), és a dir, podem determinar el nombre màxim que de missatges que cada usuari
pot enviar en un determinat període de temps. A continuació mostrem el bloc:

Imatge 322 - Fòrum - Llindar de missatges per blocar

Com podem veure, aquest bloc té 3 camps: Període de temps per blocar, Llindar de missatges
per blocar, i Llindar de missatges per a l’avís. Amb el primer camp seleccionem el període de
temps per a aplicar el llindar (des d’un dia fins a una setmana, apart de no blocar), i amb el
segon camps seleccionarem el nombre de missatges que els usuaris poden escriure. El tercer
camp serveix per a avisar a l’usuari que li falta poc per arribar al seu límit de missatges.
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Per a veure-ho més clar, posarem un exemple. Imaginem que al primer desplegable
seleccionem 2 dies, al segon camp seleccionem 10, i al tercer 8. Això voldrà dir que tots els
usuaris podran escriure un màxim de 10 missatges cada 2 dies, i quan hagin escrit el vuitè
missatge rebran un avís informant que estan apunt d’arribar al seu límit de missatges. Si
escrivim un 0 al segon camp, estem deshabilitant el blocatge de missatges (seria el mateix que
seleccionar No bloquis al desplegable), i si l’escrivim al tercer camp l’usuari no rebrà cap avís
quan li quedi poc per arribar al seu límit de missatges.
6.4.4

Paràmetres comuns de mòduls

Aquest bloc el componen quatre paràmetres, dos d’ells, Visible i Número ID, ja els coneixem
dels recursos (el primer indica si el fòrum serà visible o no, i el segon no el fem servir). Els
altres dos camps, Mode de grup i Categoria de qualificació tampoc s’aplicaran al nostre lloc,
per tant podem deixar Sense grups el primer i Sense categoria el segon.
Igualment, si estem interessats en obtenir més informaci ó sobre els fòrums podem clickar
sobre el link de final de la pàgina Documentació de Moodle per a aquesta pàgina.

6.5 Glossari
De moment no està previst que es faci servir el glossari a cap curs del nostre lloc. No obstant,
per les seves característiques podria ser una activitat que, un cop estiguem més familiaritzats
amb Moodle, es podria plantejar la seva utilització en algun curs de la Societat.
El glossari servirà per a afegir llistes de paraules amb la seva definició, i aquestes llistes poden
estar categoritzades. Amb aquest glossari acabaríem tenint una mena de diccionari creat a
partir de les aportacions de tots els usuaris.
Es

pot

aprendre

més

sobre

el

Glossari

http://docs.moodle.org/ca/Glossaris.
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a

la

pàgina

d’ajuda

de

Moodle:

6.6 Lliçó
La lliçó és una estructura força complexa de Moodle que serveix per a guiar l’alumne en
l’aprenentatge d’una determinada matèria seguint una sèrie de passos, o lliçons.
Aquesta és una activitat força interessant de cara al desenvolupament de cursos no
presencials, però com que, de moment, no està prevista la creació d’aquest tipus de contingut
al nostre web, no s’entrarà en més detall sobre aquesta activitat.
Si es té interès en aprofundir el coneixement sobre aquesta activitat es pot consultar qualsevol
de les següents pàgines de d’ajuda de Moodle: http://docs.moodle.org/en/Lesson_module
(anglès) o http://docs.moodle.org/es/Lecciones (castellà).

6.7 Qüestionari
El qüestionari és una altra estructura que facilita l’avaluació de l’alumne en cursos
semipresencials, però que ara per ara no està previst que es faci servir al nostre lloc.
El qüestionari vindria a ser una mena d’examen tipus test, on es poden dissenyar diferents
tipus de preguntes i es poden configurar també diferents tipus de resposta (vertader o fals,
escollir una entre 4, resposta oberta, diverses respostes sense definir el nombre de
correctes...). Pot ser molt interessant de cara a avaluar cursos semipresencials alliberant de
càrrega el professor, ja que la correcció és automàtica.
Si es vol aprofundir el coneixement d’aquesta activitat es pot consultar la següent pàgina
d’ajuda de Moodle: http://docs.moodle.org/ca/Q%C3%BCestionaris.

6.8 Taller
El taller és un altre tipus d’activitat la utilització de la qual no està prevista al nostre lloc. En
llocs a on fa servir Moodle com a entorn d’aprenentatge virtual, el taller és una bona eina ja
que permet la tramesa de treballs per part dels estudiants, i a més obliga a un treball
col·laboratiu, ja que aquestes trameses són revisades entre els propis estudiants, sense treure
que el professor també faci la seva valoració.
La documentació en català i castellà de Moodle sobre aquesta activitat no és molt completa,
però

podem

consultar

la

següent

documentació

en

anglès:

http://www2.oakland.edu/elis/traindocs/Moodle/Workshop/index.html (tutorial en anglès via
web) i també descarregar un complet manual de 20 pàgines en PDF a la següent adreça:
http://download.moodle.org/download.php/docs/en/using_moodle/ch6_workshops.pdf .
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6.9 Tasques
La tasca és un altre tipus d’activitat la utilitat de la qual no té massa sentit actualment al nostre
lloc. És un altre tipus d’activitat que serveix per a que el professor avaluï l’estudiant, en aquest
cas a través de la tramesa d’un o més fitxers, d’activitats en línia o inclús d’activitats fora de
línia (per exemple, en un curs de pintura el professor pot donar les instruccions del tipus de
quadre que vol que pinti l’alumne, i l’alumne rep a través de Moodle tant les instruccions per a
fer-ho com l’avaluació, però la tasca, el quadre, s’ha de fer fora de línia i entregar al professor
personalment).
Hi ha quatre tipus de tasques que corresponen als diferents mètodes d’avaluació que s’han
comentat a l’anterior paràgraf: Càrrega avançada de fitxers, Activitat en línia, Penjar un fitxer i
Activitat fora de línia.
Si es vol ampliar la informació sobre aquesta activitat es pot consultar la següent pàgina
d’ajuda de Moodle, en català: http://docs.moodle.org/ca/Tasques.

6.10 Wiki
L’activitat Wiki és un espai col·laboratiu que va creixent amb les aportacions de tots els usuaris
del curs. Es podria dir que es una mena de base de dades de coneixement creada gràcies a les
aportacions de tots els usuaris. L’exemple més clar de wiki és la mundialment coneguda
Wikipedia (http://www.wikipedia.org/).
Un wiki és un espai de coneixement compartit, a on a través de formatacions especials de text,
les pàgines estan interconnectades unes amb d’altres com una gran enciclopèdia del saber. Per
exemple, si es creés un wiki general sobre heràldica, podríem començar creant una pàgin a
principal que explicaria què és l’heràldica. Aquesta pàgina seria editable per qualsevol usuari
del lloc, que podria afegir-hi noves aportacions o corregir dades errònies introduïdes per
d’altres usuaris. També, si aquesta pàgina principal contingués alguna paraula específica sobre
la disciplina que valgués la pena definir individualment, qualsevol usuari podria generar una
nova pàgina del wiki amb la definició d’aquesta paraula i formatar la paraula de la pàgina
principal de manera que es convertís en un link cap a la pàgina amb la seva definició.
D’aquesta manera, amb la col·laboració de tots, el wiki s’acaba convertint en una gran font de
coneixement col·laboratiu.
Un cop explicat, de manera genèrica, què és un wiki, passarem a explicar la utilitat que tindrà
al nostre lloc. El problema que tenim a nostre lloc és que per a fer un wiki com s’ha explicat, els
usuaris han de tenir uns certs coneixements tecnològics, i un determinat domini i experiència
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en la navegació web. Per sort o per desgràcia, aquest no és el tipus d’usuari majoritari que
tindrem a la Societat, per tant, quan creem un wiki, no hem de fer-ho pensant que acabarà
sent una gran enciclopèdia del saber sobre determinada matèria. Podríem dir que un wiki
d’aquestes característiques vindria a ser com tenir un nombre creixent de pissarres
interconnectades, a on a cadascuna d’elles s’explicarà una determinada matèria, i quan en una
pissarra aparegui una paraula que s’expliqui en una altra tindrem una connexió entre elles
(link). Quan pensem en un wiki per al nostre lloc, al menys de moment, hem de pensar més
aviat en una única gran pissarra en blanc a on tothom podrà escriure i esborrar, però sense cap
connexió amb cap altre pissarra, doncs aquestes connexions són les requeriran d’un cert grau
de coneixement tecnològic que encara no tenim a la majoria dels nostres usuaris.
Un cop hem intentat aclarir el concepte de wiki, i el concepte de wiki que trobarem al nostre
lloc, passem a explicar com crear un wiki als nostres cursos.
6.10.1 Creació d’un nou wiki
Primer de tot, com sempre, hem de seleccionar el desplegable Afegeix una activitat i
seleccionar l’activitat Wiki. Això ens portarà a la pàgina principal de creació del wiki. Aquesta
pàgina de creació es composa de 3 blocs, que explicarem a continuació.
6.10.1.1 Paràmetres generals

Imatge 323 - Activitats - Wiki - Paràmetres generals

Aquest bloc, com podem veure, conté dos camps habituals de les activitats, nom i resum, i a
més un camp específic de les wikis: First Page. El nom serà el que veuran els usuaris per a
accedir-hi al wiki, i la descripció serà la que vegin un cop hagin accedit. First Page és el nom
que tindrà la pàgina principal del wiki. Seguint l’explicació que s’ha donat abans, és el nom que
tindrà la “pissarra principal” del wiki. Els 3 camps han de contenir algun valor.
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6.10.1.2 Opcional

Imatge 324 - Activitats - Wiki - Opcional

Aquesta sèrie d’opcions apareix oculta per defecte, hem de clickar sobre el botó Mostra
característiques avançades per a veure-la com a la imatge.
De totes aquestes opcions, la que més ens interessa és la de Preferred editor. A qualsevol part
del lloc a on haguem d’introduir contingut fem servir l’editor HTML, mentre que l’editor per
defecte de les wikis és nwiki. Com que volem simplificar al màxim el procés d’aprenentatge del
nou lloc, hem de canviar aquesta opció i escollir HTML Editor.
La resta d’opcions avançades les podem deixar com estan, en aquesta primera fase
d’implantació de la nova web es pretén que els usuaris, tant estudiants com professors, es
familiaritzin amb les funcionalitats bàsiques del lloc. Més endavant, quan es tingui un bon
domini de la plataforma Moodle es podrà seguir aprofundint en opcions més avançades.
En qualsevol cas, podria ser recomanable marcar la primera casella, Teachers can take part...
per a que no ens trobem que, com a professors, no podem participar a determinats llocs de
l’activitat. Les caselles que hi ha a sota d’aquestes fan totes referències a permisos dels
estudiants. Si en el futur es detecta que haurien de tenir més permisos, sempre estarem a
temps de canviar-ho.
6.10.1.3 Paràmetres comuns de mòduls
Aquests paràmetres els deixarem com apareixen per defecte, és a dir Sense grups, Sense
categoria i amb el Número ID en blanc. El tema de la visibilitat podem escollir si fer la wiki
visible immediatament o si preferim fer alguna comprovació abans de fer-la visible. Recordem
que això sempre ho podrem canviar després des del curs amb la icona de l’ull.
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6.10.2 Funcionament del wiki
Un cop tenim el wiki creat, ja podem començar a fer-lo servir. Com s’ha comentat, el wiki és
una activitat amb un gran potencial, però nosaltres en farem un ús molt limitat, per tant,
només explicarem la manera en que es farà servir al nostre lloc, i s’indicarà al lector a on pot
trobar més informació sobre el wiki al web.
Quan accedim al wiki per primera vegada trobarem una pantalla semblant a la següent:

Imatge 325 - Activitat - Wiki - Primer accés

Si ens hi fixem, podrem trobar tots els elements que hem introduït a Paràmetres generals
quan hem creat el wiki: al títol de la finestra, podem veure el nom que li hem posat, Wiki sobre
Heràldica, al primer requadre de la pàgina, veiem la descripció que hem fet del wiki, i
finalment, sobre l’editor en lletres grans veiem el nom que li hem donat la primera pàgina
(First Page): Disciplina Heràldica.
Podem veure també que tenim un desplegable per a canviar el tipus d’editor. El que veiem en
aquest cas és l’editor HTML, què és el que hem seleccionat en crear el wiki, i el que es fa servir
per norma general a tota la pàgina. Sobre la cantonada superior dreta de l’editor veiem un
interrogant en un cercle groc: si el clickem s’obrirà una nova finestra amb valuosa informació
(en anglès) sobre la utilització de l’editor de text HTML per a les wikis Nwiki (mòdul de wiki
instal·lat al lloc).
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Un cop explicat tot això, ja podem començar a introduir contingut al wiki. L’únic que hem de
fer és introduir el contingut que vulguem a la finestra d’edició i clickar el botó Desa que
trobem a sota. Si abans de publicar aquest contingut i fer-lo visible per a tothom volem revisar
com quedarà, també podem clickar el botó que hi ha al seu costat, Previsualització.
Per tal que veiem més clar el seu funcionament, farem una petita simulació d’utilització del
wiki. Suposem que comencem introduint una petita explicació del que estudia l’Heràldica:

Imatge 326 - Wiki - Funcionament del wiki – Edició primer contingut
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Un cop clickem el botó Desa, si un alumne del curs accedeix a aquest wiki veurà el següent:

Imatge 327 - Wiki - Funcionament del wiki - Vista primer contingut

Com podem observar, sota la descripció del wiki hi ha 5 pestanyes, i està seleccionada la
pestanya View. Si l’alumne vol ara afegir informació a aquesta descripció o bé modificar-la, ha
de clickar sobre la pestanya Edit. Quan faci això, accedirà a la pantalla que trobem a la Imatge
325, però amb l’editor exactament com el trobem a la Imatge 326. És a dir, podrà editar el
contingut que s’hagi afegit anteriorment. Suposem que l’usuari ha decidit editar el wiki per a
afegir més informació. L’únic que ha de fer és escriure aquesta informació addicional a l’editor
i prémer el botó Desa. Si ara un altre usuari, o el professor mateix, accedís de nou al wiki,
veuria el següent:

Imatge 328 - Wiki - Funcionament - Primera edició de contingut
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Com podem veure, l’alumne ha ampliat el coneixement sobre el tema afegint nova informació
que estarà disponible per a qualsevol usuari que accedeixi al wiki.
Si volem ampliar informació sobre el funcionament d’aquest wiki, podem accedir a la següent
pàgina: http://morfeo.upc.es/crom/mod/wiki/view.php?id=22.
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