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Instal·lació ràpida

Per instal·lar el mòdul de JClic per al Moodle, heu de seguir els passos següents, explicats amb 
més detall a la resta del document:

1. Descarregueu de lafarga.cat [2] l'última versió del mòdul jclicmoodle i descomprimiu-la al disc.
2. Pengeu  els  fitxers  que  acabeu  de  descomprimir  al  servidor  on  teniu  instal·lat  el  Moodle.  Per 

comprovar que aquests fitxers s'han transferit al lloc correcte, heu de revisar que el directori mod 
del Moodle conté un directori jclic (que abans no hi era). 

3. Accediu a la pàgina d'administració del Moodle. Per fer-ho heu d'entrar al Moodle amb l'usuari 
administrador i clicar sobre l'enllaç Admin... que trobareu al bloc Administració.

1. Descàrrega i descompressió

Accediu a la  pàgina que el  projecte  jclicmoodle ha creat  a lafarga.cat  [2],  busqueu a 
l'apartat Fitxers l'última versió del mòdul de JClic i descarregueu-la fent clic sobre el nom. 
El fitxer que us descarregareu és un fitxer comprimit en format ZIP que heu de desar al disc 
quan us ho demani el navegador. Trieu la ubicació dins el vostre ordinador i accepteu.

Figura 1: localització i descàrrega del mòdul jclicmoodle a LaFarga.cat

Un cop s'hagi baixat (sol ser molt ràpid, ja que és un únic fitxer comprimit i amb poc pes), 
procediu a descomprimir-lo al vostre disc. Quan estigui descomprimit, podeu veure que 
conté diferents carpetes amb el mateix nom que les carpetes del Moodle, en aquest cas, la 
carpeta lang (per al llenguatge) i la carpeta mod (del sistema Moodle).
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2. Transferència de fitxers

Obriu el vostre programa de FTP (Filezilla, gFTP...) i connecteu-vos al servidor on tingueu 
instal·lat  el  Moodle.  Comproveu que,  efectivament,  les carpetes  mod i  lang del  mòdul 
coincideixen en nom amb les del  Moodle al  servidor.  Procediu a penjar els fitxers que 
acabeu  de  descomprimir  simplement  seleccionant  les  carpetes  del  vostre  ordinador  i 
arrossegant-les a la finestra corresponent al servidor.

Figura 2: transferència de fitxers al servidor Moodle

 

Un cop hagin pujat els fitxers, podeu anar a la finestra del servidor i comprovar el contingut 
de la carpeta mod. Veureu que ara hi apareix una subcarpeta nova, anomenada jclic, que 
és la que acabeu de pujar, senyal que tot ha anat perfectament.

Figura 3: comprovació que s'ha fet correctament la tranferència
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3. Posada en funcionament
Aneu amb un navegador al vostre Moodle i identifiqueu-vos com a administradors. Un cop dins, 
adreceu-vos al bloc d'administració i feu clic sobre Admin...

Figura 4: accés a la pàgina d'administració per instal·lar el mòdul

Aquesta acció desencadena per si mateixa, i sense que hagueu de fer res més, la instal·lació i la 
configuració de les taules del mòdul nou, el jclic.

Figura 5: configuració de les taules del mòdul jclic

Comproveu que tot es desenvolupa amb èxit i que, al capdavall de la pàgina, apareix un 
botó per continuar. Premeu-lo i acabeu el procés. Ara el mòdul és plenament funcional.

Figura 6: si tot ha anat bé, apareixerà el botó Continua
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Per comprovar que el mòdul s'ha instal·lat i s'ha configurat correctament, podeu adreçar-
vos  al  menú  Administració/Configuració/Mòduls i  veure  que  apareix  el  mòdul  JClic 
actiu.

Figura 7: comprovació que el mòdul JClic està actiu

A partir  d'aquest  moment,  si  aneu a qualsevol  curs del vostre entorn Moodle i  activeu 
l'edició, veureu que podeu crear una activitat nova anomenada JClic.

Figura 8: nou tipus d'activitat al menú d'edició: JClic
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