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1. Creació i configuració inicial del blog  

(Mòdul 1 pràctica 4a) 

1.1. Accés al blog 

 Accediu a XTECBlocs (http://blocs.xtec.cat) i cliqueu Crea el teu blog! 

 

  Si no us heu identificat apareixerà aquest missatge: 

          “Primer, heu d'iniciar la sessió, i després podeu crear un nou bloc”.   

 

 

 Un cop iniciada la sessió apareixerà la pantalla següent. Heu de posar un nom i 
un títol al nou blog i premeu Crea un blog 

 

http://blocs.xtec.cat/
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El nom del blog formarà part de la URL, amb la qual cosa l’escriurem 
sense espais ni majúscules. Exemples: bibliotecaescolaxxx, 
bibliotecainsxxxx  

El títol del blog serà el que aparegui a la capçalera. Admet espais, 
però no majúscules. Més endavant podrem canviar-lo. 

1.2. Personalització del blog 

 Podeu accedir a personalitzar el disseny visual del blog (títol, plantilla, capçalera i 
fons) clicant a la pantalla següent.  

 

 

 

XTECBlocs, per defecte, ofereix una de les darreres plantilles de 
disseny creada que és Twenty Thirteen, però nosaltres facilitarem 
els tutorials basant-nos en la plantilla Twenty Twelve.  
 

 
 

 Des de Personalitza la pàgina web entreu solament a Títol i descripció curta 
del blog, el completeu i tanqueu aquesta finestra. 
  

 Les altres accions les farem des del menú Aparença. 
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1.3. Selecció de la plantilla 

Cada plantilla té unes funcionalitats diferents, amb la qual cosa s’aconsella triar-ne 
una abans de personalitzar el blog. S'ha de tenir en compte que un canvi posterior 
de plantilla pot fer desaparèixer tots els elements personalitzats afegits.  

 Situats al Tauler seleccioneu del menú Aparença l’opció Temes i trieu la plantilla 
que desitgeu. 

Per les funcionalitats que ofereix, es recomana la plantilla Twenty Twelve, però 
cada centre podrà triar la que més li agradi.  

 

 

 Situeu el cursor damunt de la plantilla seleccionada i apareixerà el botó activa. 
Premeu-lo. 
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Un cop seleccionada la plantilla podrem personalitzar els colors, la imatge de la 
capçalera i del fons clicant sobre el botó Personalitza.  

 

 

1.4. Personalització de la capçalera 

 Si accedim a Colors podrem personalitzar el color de text i el color del fons del 
blog. 

 

 

 

 Clicant a Imatge de la capçalera podem pujar una imatge des del nostre 
 ordinador. Cada plantilla o tema suggereix una mida diferent de la imatge.   
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En aquest cas la mida aconsellada és 960 × 250 píxels. Guardem els canvis 
tanquem.  

 

 

 

 
Si més endavant volem canviar la imatge de la capçalera ho podem 
fer accedint per Aparença | Capçalera  
 

 
 

 

 



8 
 

1.5. Personalització del fons 

 El fons també es pot personalitzar des del Tauler. Seleccionarem del menú 
Aparença l’opció Fons  

 Podeu seleccionar un color de fons o inserir una imatge.  

 

 Si volem inserir una imatge des del nostre ordenador, podem agafar-ne una 
de petita i que la mostri repetida moltes vegades o agafar-ne una de grans 
mides i que la mostri sense repeticions. Les mides suggerides per a la imatge 
de grans dimensions són 1500x650 pixels. 
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 Seleccionarem una imatge del nostre ordenador prement el botó Selecciona 
el fitxer i, quan s’hagi carregat, hem de prémer penja. 

 Configurarem les opcions següents: 
o Posició: Esquerra 
o Repeteix: Sense repetició si és una imatge gran o mosaic 

horitzontal o vertical si és una imatge petita. 
o Adjunció: triarem Fixat (no mareja tant) 
o Color de fons: Seleccionarem un color de fons, que solament es veurà 

mentre es carrega la imatge: Després aquest color no es veurà. Si no 
hi posem imatge, llavors serà aquest color de fons el que tindrà el 
nostre blog. 

 

 
Podrem modificar el disseny que hem triat sempre que vulguem, 
accedint a la capçalera i al fons. 

 

 

 
Trobareu més indicacions sobre el disseny visual del blog, si 
consulteu el mòdul 3, pràctica 2. El punt 2.5 tracta de com fer un 
disseny visual atractiu i accessible  

1.6. Afegir els descriptors de cerca 

Un cop acabat o perfilat el disseny visual del blog, haurem d’incorporar uns 
descriptors per tal que els cercadors el puguin localitzar.  

 Des del Tauler seleccionem Paràmetres | Descriptors 

 

 

 Afegiu els descriptors que més identifiquin la tasca que voleu difondre de la vostra 
biblioteca.  
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1.7. Permisos d’administració 

Cal donar permisos d’administració a la persona responsable que gestionarà el blog. 

 Accedirem al menú Usuaris | afegeix des del Tauler per incorporar la persona 
responsable del blog i després li atorgarem permisos d’administrador. D’aquesta manera 
podrà gestionar el blog amb les seves credencials, però la titularitat serà del centre.  

 

 

Cal tenir en compte que s’ha d’escriure solament l'identificatiu de l’usuari 
sense la part @xtec.cat 

 

 



11 
 

 

1.8. Completar el perfil 

Per acabar, cal completar el perfil amb les dades que es remarquen en aquesta 
imatge.  

 Accedirem des de Tauler | El vostre perfil 
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2. Estructuració de la informació: creació de pàgines del 

menú horitzontal 

(Mòdul 2  pràctica 2a) 

2.1. Entrada al blog 

 Accediu a XTECBlocs (http://blocs.xtec.cat) i premeu Entra. 

 

 En la pantalla següent us haureu de validar amb l’usuari i la contrasenya 
XTEC que vau usar per obrir el blog, o amb la vostra identificació XTEC si 
teniu permisos d’edició del blog. 

 

 A la pantalla següent apareixerà, a la dreta, una llista dels blogs que té oberts 
l’escola o dels quals sou administradors o editors . Caldrà solament clicar 
sobre el nom del blog per entrar-hi: 

 

 

http://blocs.xtec.cat/
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2.2. Proposta de pàgines del menú horitzontal 

Les pàgines són similars als articles perquè tenen títol, cos i metadades associades, 

però, com ja hem dit anteriorment, no són part del flux cronològic del blog, són com 

articles permanents. És per això que es recomana usar-les per mostrar la 

informació fixa.  

Les pàgines, en XTECBlocs, no tenen categories ni etiquetes, però poden tenir 

jerarquia. Podeu niar unes pàgines sota les altres en fer que una sigui “pare” de 

l'altra i crear un grup jeràrquic. Per exemple, podeu tenir una pàgina principal titulada 

“El projecte de biblioteca” i fer que, en situar el cursor a sobre, es despleguin les 

pàgines “Guia de la biblioteca”, "Horaris” i “Equip humà”. No hi ha límit de nivells per 

fer pàgines niades, però no es recomana més de dos nivells jeràrquics.  

Les pàgines que proposem crear són les següents:  

 Presentació (pàgina niada “pare”) 
o Guia de la biblioteca (pàgina niada) 
o Horaris (Pàgina niada)  
o Equip humà (pàgina niada) 

 El projecte biblioteca escolar (podeu abreujar "projecte be") 

 Pla de lectura (pàgina niada “pare” amb accés a pàgines niades, si és el cas) 

 Accés al catàleg (pàgina o menú lateral) 

 Normativa de préstec (pàgina). Aquesta informació, de vegades, ja està 
inclosa en la guia de la biblioteca i, per tant, si és el vostre cas, no caldrà 
pàgina. 

 Recursos digitals (pàgina amb enllaç a la biblioteca digital). Hi aprofundirem 
una mica més en el capítol 4. Ara solament ens caldrà crear la pàgina. 

 Novetats bibliogràfiques (pàgina o categoria, en funció de la periodicitat de 
publicació d'aquesta informació) 

 Professorat (pàgina o categoria, en funció de la periodicitat de publicació 
d'aquesta informació) 

 Famílies (pàgina o categoria, en funció de la periodicitat de publicació 
d'aquesta informació) 

 Biblioteca pública (pàgina o categoria en funció de la relació que hi hagi) 

 

Cada centre pot adaptar aquesta distribució de pàgines a la informació que té previst 

difondre. 

Per exemple:  
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 La informació sobre l’equip humà pot estar inclosa al final de la pàgina de 
presentació o de la pàgina del projecte de biblioteca, però, si a la nostra 
biblioteca hi ha una important col·laboració de les famílies o dels alumnes, i 
volem destacar-lo, caldrà dedicar una pàgina a mostrar l’equip de treball i la 
tasca de suport que realitza. 

 Podem crear una pàgina estàtica anomenada Professorat i posar informació 
fixa d'interès, o podem crear un enllaç dins de la pàgina que mostri tots els 
articles adreçats al professorat, si prèviament els hem etiquetat. 

 El mateix criteri que per a Professorat podríem aplicar a Novetats 
bibliogràfiques, Famímiles i Biblioteca pública. 

 

Crear una pàgina és molt similar a crear un article. L'editor de pàgines és molt 

semblant al dels articles, tal com veurem en el mòdul 3, pràctica 4a, però hi ha 

algunes característiques específiques de les pàgines, que cal explicar a continuació.  

2.2.1. Creació d’una pàgina nova 

 Des del Tauler cliqueu sobre Pàgines | Afegeix. 

 

 

 Cal escriure el títol de la pàgina. 
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 A la dreta de la pantalla o a sota del contingut de la pàgina trobareu les 
caixes de publicació i d’atributs. En Publica podeu configurar l’estat de la 
pàgina (esborrany, pendent de revisió, publicada), el tipus de visibilitat 
(pública, privada, protegida amb contrasenya) i la data de publicació de la 
pàgina (immediatament o en una data del calendari). En acabar premeu 
D’acord i Publica si voleu publicar-la immediatament. 

 



16 
 

 

 En Atributs de la pàgina podeu configurar, si voleu, una pàgina “pare” o 
“niada” i, en alguns temes, podeu definir la plantilla de visualització de la 
pàgina, que pot ser diferent de la pàgina principal. També podeu seleccionar 
l’ordre en què apareixerà la pàgina en el menú horitzontal. Si no se’n 
selecciona cap, per defecte es mostren en ordre alfabètic. 

 

 
L’entorn d’edició de la pàgina i el dels articles també són molt similars, i tots 
dos són molt intuïtius, ja que s’assemblen força al de qualsevol tractament de textos. 
És per això que les explicacions de com inserir fitxers multimèdia i documents les 
trobareu al mòdul 3 pràctica 4, quan parlem de l’edició d’articles.  

Aquí solament avançarem que podeu penjar i inserir fitxers multimèdia (imatges, 
àudio, documents, etc.) en fer clic al botó Afegeix mèdia. Podeu seleccionar d'entre 
les imatges i fitxers ja penjats a la mediateca, o penjar un nou fitxer multimèdia per 
afegir a la pàgina. Per crear una galeria d'imatges, seleccioneu les imatges que 
voleu afegir i feu clic al botó Crea una galeria nova.  

També podeu incrustar elements multimèdia des de moltes pàgines web com ara el 
Twitter, el Youtube, el Flickr i altres en enganxar la URL de l’element multimèdia al 
contingut de l'article o pàgina. Us remetem al Codex per aprendre'n més sobre les 
incrustacions (en anglès).  

També mostra la possibilitat d’entrar en el codi html i modificar-ne alguna part, si en 
sabem.  

 

 

http://codex.wordpress.org/Embeds


17 
 

 

3. Estructuració de la informació: creació dels ginys 

laterals 

(Mòdul 2 pràctica 3a) 

3.1. Com fer el giny de contacte amb la biblioteca 

 Dins del menú lateral cal clicar Aparença i quan es desplegui el menú 

premeu Ginys. Seleccioneu el giny de Textprement Afegeix. 

 

 

 Poseu un títol, com per exemple “Contacta amb la biblioteca”. 

 I en la part de contingut heu d’afegir aquesta sintaxi: 

<p><a href="mailto:xxxxx@gmail.com">xxxxx@gmail.com </a></p> 

 

 
Les xxxxx s’han de substituir pel correu de la biblioteca. 

 

 

 Marqueu la posició 1 a la barra lateral principal i premeu Desa. 
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Una altra forma de mostrar el contacte amb la biblioteca és inserir una imatge dins 
del giny o, fins i tot, un formulari. Aquestes dues utilitats s'expliciten en el mòdul 3, 
pràctica 5a quan tractem dels articles. 

 

3.2. Com fer els ginys: Enllaços del centre i enllaços d’interès. 

 

 
Recordeu que és aconsellable oferir els enllaços del centre agrupats 

en un mateix giny i, en un altre, posar-hi els enllaços d’interès que 

voleu destacar. El procediment a seguir serà el mateix per als dos 

ginys. 
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3.2.1. Procediment teòric 

 S’ha de crear una categoria d’enllaços. Exemple: Enllaços del centre. 

 S’han d’escriure els enllaços un per un i assignar-los a aquesta categoria. 

 S’ha d’afegir el giny d’enllaços i configurar-lo. 

 

3.2.2. Procediment pràctic 

3.2.2.1. Crear la categoria de l’enllaç 

 Cal que aneu a Enllaços | Categories D’enllaços i creeu la categoria. 

 Introduïu el Nom de la categoria, per exemple: Enllaços del centre. 

 I premeu Afegir una categoria. 

 

 
3.2.2.2. Afegir els enllaços i assignar-los la categoria 

 Aneu a Enllaços | Afegeix i poseu-hi les dades de l’enllaç. 

 

Exemple: 

Nom: Web del centre 

Adreça web: http://www...........xtec.cat 

Categoria: Enllaços del centre 

Destinació: Cal marcar blank per tal que l’enllaç s’obri en una finestra 

nova 

 Premeu Afegeix. 

http://www...........xtec.cat/
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 Aneu afegint tots els enllaços que vulgueu agrupar sota la categoria Enllaços del 

centre. 

 

 

 

 

 



21 
 

 

3.2.3. Crear el giny lateral d’enllaços 

 Seleccioneu Aparença i quan es desplegui el menú premeu Ginys. 

 

 Seleccioneu el giny d' Enllaços i premeu Afegeix. 

 

 Configureu el giny amb els paràmetres següents: 

o Seleccioneu Categoria de l’enllaç: Enllaços del centre 

o Seleccioneu Ordenat per Títol de l’enllaç 

o Marqueu Mostra el nom de l’enllaç 

o Marqueu Barra lateral principal i seleccioneu la posició que voleu que 

aparegui en la part lateral. 
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3.3. Com fer el giny de Comparteix la informació 

 

 

 Aneu a Aparença | Ginys, trieu Giny AddThis Share i premeu Afegeix. 

 Configureu-lo, tal com indica la imatge. Podeu, però, triar qualsevol dels estils que 

hi ha. 

 No oblideu marcar la barra lateral principal i seleccionar la posició que voleu de 

surti. 

 Premeu Desa el Giny. 
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3.4. Inserció de la resta de ginys 

XtecBlocs ofereix la possibilitat d’inserir una sèrie de ginys clicant Aparença | Ginys. 
El procés d’inserció és el mateix que el que acabem de veure. Els ginys que creiem 
que no poden faltar en el blog són els que permeten recuperar la informació que 
anem publicant, que són: 

 Cerca 

 Arxiu del blog 

Els ginys de categories i d’etiquetes es tractaran en el mòdul 3 

Els ginys de text permeten inserir textos, imatges i fins i tot, formularis. Moltes 
aplicacions ja ens faciliten el codi embed necessari per mostrar la utilitat desitjada, i 
no ens cal saber codi html. Tot i això tenir alguns coneixements de codi html ens 
facilitarà la tasca. A continuació mostrem algunes utilitats d’aquests ginys. 
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3.5. Com fer el giny Creative Commons 

 

 Aneu a http://creativecommons.org/choose/?lang=ca i seleccioneu la llicència 

Creative Commons que més us interessi i copieu el codi embed que facilita 

l’aplicació. 

 

 

 Torneu al blog i seleccioneu Aparença | Ginys | Giny de text i cliqueu Afegeix. 

 Escriviu el títol i enganxeu el codi que heu copiat anteriorment en el contingut del 

giny. 

http://creativecommons.org/choose/?lang=ca
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 A continuació configureu la barra lateral i la posició en què voleu que hi aparegui i 

premeu Desa el Giny. 

 Si visualitzeu el blog veureu el resultat. 

 

 
El mòdul 4 d’aquest curs ofereix més informació sobre les diferents 
llicències Creative Commons. 

 

3.6. Com fer el giny Comptador de visites 

 

 Aneu a la pàgina http://contador-de-visitas.com/estilos-contador.htm 

 Seleccioneu el model de comptador que us interessi i introduïu les dades que 

demana l’aplicació per obtenir el codi del comptador i copieu-lo. 

http://cat.creativecommons.org/
http://contador-de-visitas.com/estilos-contador.htm
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 Torneu al blog i seleccioneu Aparença|Ginys | Giny de text i cliqueu Afegeix. 

 Escriviu el títol i enganxeu el codi que heu copiat anteriorment en el contingut del 

giny. 

 A continuació configureu la barra lateral i la posició en què voleu que aparegui i 

premeu Desa el Giny. 

 Si visualitzeu el blog veureu el resultat. 

 

Hi ha diverses aplicacions que faciliten comptadors de visites de 

forma gratuïta, amb dissenys ben diferents i atractius, i el 

procediment per a l’obtenció del codi embed és similar. Podeu 

comprovar-lo en aquesta cerca de Google. 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=comptador+de+visites&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=bRADVNLyKsXQ8gfJ3YHYAw
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3.7. Com fer el giny per inserir la imatge del Departament 

 

 

 Torneu a seleccionar un altre giny de text. 

 No poseu cap títol i, en el contingut, afegiu directament aquest codi html. 

<a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament" 

target="_blank"><img src=" 

http://www.xtec.cat/xtec_theme/imatgescapaleraxtecvermella/logo_gene.png"a=

"Departament d’Ensenyament" /></a> 

 Visualitzeu el blog per veure el resultat. 

 

 
Normalment aquest giny es posa al final de blog. 
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4. Estructuració de la informació: creació dels ginys de 

categories i etiquetes 

 

4.1. Com fer el giny Cerca per nivells i destinataris (giny de categories) 

 

4.1.1. Procediment teòric 

 No hi cap giny anomenat cerca per nivells i destinataris, però nosaltres usarem 

la utilitat del giny de Categories. 

 Primer, cal afegir totes les categories accedint a Tauler | Articles | Categories. 

 Segon, cal crear el giny lateral Categories des d’Aparença | Ginys. 

 Les categories solament es visualitzaran en el blog si les assignem a algun article. 

Mentrestant, l’aplicació les té guardades i, quan publiqueu els articles, solament 

les haureu de seleccionar i apareixeran al giny lateral de Cerca per nivells i 

destinataris. 

Recordeu que les categories no es visualitzaran al blog fins que no les assignem als 

articles que publicarem. 

4.1.2. Procediment pràctic 

4.1.2.1. Introducció de les categories 

 Accediu a Tauler | Articles i, del menú desplegable, seleccioneu Categories. 

 Introduïu totes les categories que vulgueu fer constar, prement Afegeix cada 

vegada. 

 Si les numereu, apareixeran  ordenades així al giny lateral. 
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Exemple per a primària: 

        1. Cicle inicial 

        2. Cicle Mitjà, 

        3. ... 

        4. Professorat  

        5. Famílies, etc. 

Exemple per a secundària: 

        1. ESO 

        2. Batxillerat 

        3. ... (altres estudis) 

        3. Professorat  

        4. Famílies, etc. 

 

 La categoria General l’ofereix l’aplicació per defecte, però també la podem 

ordenar perquè aparegui en l’ordre que ens interessi. 

 La supressió d'una categoria no esborra els seus articles. Els articles que 

estaven assignats només a aquesta categoria passaran a formar part de la 

categoria General. 

 

 

 



30 
 

 
4.1.2.2. Creació del giny Categories 

 Un cop acabades d’escriure totes les categories, aneu a Aparença /Ginys i 

seleccioneu Categories prement Afegeix. 

 

 

 

 Configureu el giny: 

1. Títol: Cerca per nivells i destinataris o el que es consideri més adient. 

2. Activeu, si voleu, Mostra el nombre d’articles etiquetats amb cada 

categoria. 

3. Activeu la barra lateral principal posant la posició que volem queaparegui. 

4. Premeu Desa el Giny. 
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Recordeu que les categories no es visualitzaran al blog fins que no les 
assignem als articles que publicarem 

 

4.2. Com fer el giny Cerca per temes (giny d’Etiquetes) 

 

 

4.2.1. Procediment teòric 

El procés és molt similar al de les categories. 

 No hi cap giny anomenat Cerca per temes, però nosaltres usarem les utilitats del 

giny Etiquetes. 

 Primer, cal afegir totes les etiquetes (paraules que descriuran millor els temes que 

difondrem al blog) accedint a Tauler | Articles | Etiquetes. 
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 Segon, cal crear el giny lateral Etiquetes des d’Aparença | Ginys. 

 Les etiquetes solament es visualitzaran al blog si les assignem a algun article. 

Mentrestant, l’aplicació les té guardades i, quan publiqueu els articles, solament les 

haureu de seleccionar i apareixeran al giny lateral Cerca per temes. 

 

 
Per confeccionar la llista d’etiquetes, reviseu el contingut de la pràctica 4 
del mòdul 2 

 

4.2.2. Procediment pràctic 

4.2.2.1. Introducció de les etiquetes 

 Accediu a Tauler | Articles i, del menú desplegable, seleccioneu Etiquetes. 

 Introduïu totes les etiquetes que vulgueu fer constar, prement Afegeix cada vegada. 

 Les etiquetes es col·locaran, de manera automàtica, ordenades alfabèticament a la part 

dreta de la pantalla. 
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4.2.2.2. Creació del giny Etiquetes 

 Un cop acabades d’escriure totes les etiquetes, aneu a Aparença | Ginys i 

seleccioneu el giny Núvol d’etiquetesprement Afegeix. 

 

 Configureu el giny: 

1. Títol: Cerca per temes o el que es consideri més adient. 

2. Taxonomia: Etiquetes. 

3. Activeu la Barra lateral principal posant la posició en què volem que    

aparegui. 

4. Premeu Desa el Giny. 
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Recordeu que les etiquetes no es visualitzaran al blog fins que no les 

assignem als articles que publicarem.  
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5. Publicació de continguts: edició d’articles, inserció de 

fotografies, vídeos i formularis 

 

5.1. Edició d’articles 

 Aneu a Tauler | Articles i seleccioneu Afegeix. 

 

 

 Escriviu el títol, el contingut i assigneu les etiquetes i categories relacionades 

amb l’article. 

 Si ja heu introduït, prèviament, les etiquetes i categories a l’aplicació, només 

caldrà seleccionar-les. D’aquesta manera ens estalviem errades en l’escriptura. 

 L’entorn d’edició de l’article mostra les eines d’edició, similar a qualsevol 

tractament de text. També el de la inserció d’enllaços en el text o en les imatges, 

com després veurem. També mostra la possibilitat d’entrar en el codi html i 

modificar-ne alguna part, si en sabem. 

Podeu configurar els diferents paràmetres de publicació com ara desar l’article en 
esborrany o programar en el temps la seva publicació. 
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5.2. Inserció d’una imatge en l’article 

 Col·loqueu el cursor on voleu inserir la imatge i cliqueu a Insereix | Add Media. 

 

 

 Podem seleccionar la imatge del nostre ordinador i penjar-la a la mediateca del 

blog clicant sobre Penja fitxers. 
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 Un cop a la mediateca cliqueu-hi i configureu els paràmetres Títol, Alineació i 

Mida. Un cop acabat cliqueu Insereix a l’article. 
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 Si voleu crear una galeria d’imatges, seleccioneu Crea una galeria. No obstant 

això, es recomana penjar imatges amb poc pes, per no col·lapsar la capacitat del 

blog. 

 

5.3. Inserció d’un enllaç web dins la imatge 

Un cop ja tenim la imatge inserida en l’article, si volem inserir un enllaç per tal que, 
clicant a la imatge enviï l’usuari a un altre lloc web, hi ha diversos procediments. El 
més ràpid és aquest: 

 Seleccioneu la imatge clicant-hi a sobre d’ella i a continuació cliqueu a la icona 

d’inserir un enllaç. 

 

 

 Introduïu l’adreça de destinació, marqueu Obre enllaç en una finestra nova i 

premeu Actualitza. 

 

 

 Quan tinguem l’article acabat premerem Publica per tal que desi els canvis. 
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5.4. Inserció d’un enllaç de correu electrònic dins la imatge 

S’ha de procedir igual que per inserir un enllaç web, però a la casella de la URL s’ha 
d’escriure: mailto:xxxxx@xtec.cat o el correu electrònic que vulguem. Quan 
cliquem la imatge, s’obrirà el compte de correu per enviar el missatge. 

 

 

5.5. Inserció d’una presentació de diapositives en l’article des del Picasa 

 Entreu al Picasa des de l’adreça https://picasaweb.google.com/home i creeu 

l’àlbum de fotos. Donarem un títol i triarem l’ordre en què les volem visualitzar. 

 Tingueu cura de seleccionar que l’àlbum tingui Visibilitat Pública a la xarxa , 

perquè si no, no es veurà. 

 

 

 A la part inferior dreta de l’àlbum hi ha l’opció d’enllaçar a aquest àlbum. Si hi 

cliqueu, es desplega un menú. Caldrà seleccionar Incrustar projecció de 

diapositives. 

https://picasaweb.google.com/home
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 Seleccioneu el codi embed per inserir en mode de passi de diapositives. Abans, 

però, podeu seleccionar la mida que voleu mostrar. Una mida de 400 px ja està 

bé. La següent mida, de 600px, és força gran. També cal seleccionarReproduir 

automàticament, i a continuació copieu el codi embed que apareix en el 

requadre groc. Per copiar-lo més fàcilment, podeu estirar la cantonada inferior 

dreta i es farà més gran. 

 

 Torneu a l’article del blog i primer, si voleu, podeu redactar un text en mode 

Visual. 

 



41 
 

 

 Cliqueu a la pestanya de mode Text i a continuació del que hi ha escrit inseriu el 

codi copiat. Si voleu que les diapositives quedin centrades, cal escriure aquest 

altre codi entre el codi de Picasa. Exemple: 

                          <div style="text-align: center;"> 

                          codi que hem copiat de Picasa 

                          </div> 

 

 

 

 Torneu a mode Visual, però des d’aquí no es veurà bé el que heu inserit. Si 

publiqueu l’article i visualitzeu el blog, podreu comprovar que les diapositives es 

veuen perfectament. 
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5.6. Inserció d’un vídeo en l’article des del YouTube o Vimeo 

 Cliqueu sobre la icona del YouTube o Vimeo 

 

 

 Enganxeu l’adreça URL del vídeo i cliqueu a insereix. Podeu modificar les mides 

de visualització del vídeo. Les mides més comuns en els blogs són 420 x 315 

píxels. 

 

 

 Si el voleu col·locar al mig, caldrà que entreu al codi html, clicant a Text i escriure 

la mateixa sintaxi que per a les fotos. 

                   <div style="text-align: center;"> 

                   codi del vídeo 

                   </div> 
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 Un cop incrustat el vídeo, no ens hem d’oblidar d’escriure algun text i de 

seleccionar les etiquetes i les categories corresponents. Un cop acabat ja podeu 

clicar a Actualitza o Publica 

 

5.7. Inserció d’un formulari dins del blog 

5.7.1. Procediment teòric 

Podem fer formularis per preguntar diferents qüestions al llarg del curs: 

 Per recollir les desiderates dels usuaris 

 Per saber els seus gustos lectors 

 Per rebre suggeriments, etc. 

El procediment és obrir un formulari amb Google Drive i després inserir-lo en una 
pàgina estàtica del blog i fins i tot el podem inserir en un gadget de text en un lateral, 
si li canviem la mida. 

5.7.2. Procediment pràctic 

 Amb el compte de correu gmail de la biblioteca aneu a Drive i cliqueu 

sobre Crea i seleccioneu Formulari del menú que es desplegui. 

 

 

 Seleccioneu la plantilla que vulgueu i comenceu a editar-lo, però 

primer desmarqueu l’opció sol·licita inici de sessió. 
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 Creeu totes les preguntes i premeu Fet a cada pregunta. 

 Quan tingueu el formulari acabat, caldrà configurar el missatge que es mostrarà 

als usuaris un cop hagin enviat el formulari (pàgina de confirmació). Per exemple: 

Les vostres dades s’han rebut correctament o Gràcies. El seu missatge s'ha enviat 
correctament. 

 Caldrà desmarcar la casella que s’indica a baix. 
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 Un cop acabat de dissenyar el formulari premeu Envia el formulari i en la 

següent finestra premeu insereix per obtenir el codi embed. 

 

 

 

 
Aquesta és la mida que mostrarà per defecte el formulari, però nosaltres la podem 
canviar. 

 Copieu el codi embed i inseriu-lo a la pàgina del blog que heu triat. 

Exemple de codi: 

<iframe src="https://docs.google.com/a/xtec.cat/forms/d/1GBHpC2VPVBTJe- 

i76Qup7oxkwxsf8OxCB-HeVnZJ3Uc/viewform?embedded=true" width="760" 

height="500" 

frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">S&#39;està 

carregant...</iframe>  
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 Si voleu inserir-lo en un giny o gadget lateral de Text, caldrà modificar-ne 

l’amplada i l’alçada. En els gadgets laterals les mides solen ser: width 300 i 

height 200, però dependrà del contingut del formulari. 

 

 

. 

 

 

Les respostes del formulari es rebran en una base de dades que es crea 
automàticament en el Drive, no en el correu electrònic 
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6. Com fer la còpia de seguretat 

 Aneu a Tauler | Eines i cliqueu Exporta 

 

 

 Apareixerà aquest missatge 
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 Seleccioneu exportar Tot el contingut i premeu Descarrega el fitxer 

d’exportació. 

 Generarà un arxiu en format XML. Guardeu–lo amb el nom i la data. Exemple: 

copia_blog_biblioteca_20141001.xml 

 Aquest arxiu l’heu de conservar perquè és la còpia de seguretat del vostre blog. 

Es recomana que feu aquesta operació almenys un cop a l’any, preferentment, en 

acabar el curs. 

 


