Departament d'Ensenyament. Formació del professorat

BEB1 - El blog de la biblioteca escolar 1: estructura i
continguts
Mòdul 6: Les tasques de posada en marxa i de manteniment
Presentació
Aquest darrer mòdul enceta la fase final, la de posada en marxa i de manteniment del blog.
Es donen orientacions per a la difusió inicial a la comunitat educativa i s'especifiquen les tasques
necessàries que cal fer per tenir un bon manteniment, així com es faciliten els tutorials corresponents.
S'ha inclòs també una breu aproximació al codi html, ja que saber-ne una mica facilitarà la redacció
dels apunts del blog, i es faciliten unes indicacions per anomenar correctament els arxius digitals de
text i els audiovisuals, per tal de no crear conflictes en pujar els arxius a Internet. Tots els
documents annexos al curs es troben en el darrer tema d'aquest mòdul.
Com que els tutorials de les tres plataformes són per a la mateixa finalitat, s'han creat, a l'igual que
en mòduls anteriors, tres itineraris de treball identificats amb una lletra al costat del número de
tutorial: la lletra “a” per a Nodes, la lletra “b” per a XTECBlocs i la lletra "c" per a Blogger. D’aquesta
manera l’alumne solament haurà de seguir les indicacions del tutorial de la lletra corresponent a la
plataforma triada.

Objectius
●

Conèixer i planificar les tasques que cal fer per a una bona posada en marxa del blog.

●

Conèixer i planificar les tasques que cal fer per a un manteniment sistemàtic del blog.

●

Tenir un primer contacte amb el codi html per facilitar la redacció dels articles.

Continguts
●

Les tasques de difusió del blog

●

Les tasques de manteniment: actualització, manteniment d'enllaços, còpies de seguretat.

●

Breus apunts de codi html

●

Documents del curs

Temes i tutorials
●

●

Tema 1 La posada en marxa i les tasques de manteniment.
Tema 2 Per anar acabant: breus apunts de sintaxi html; com anomenar correctament els arxius en
format digital.

●

Tema 3 Arxiu dels documents del curs, accés a les aplicacions treballades i enllaços d'interès.

●

Tutorial 1a Tutorial per fer una còpia de seguretat amb Nodes.

●

Tutorial 1b Tutorial per fer una còpia de seguretatamb XTECBlocs.

●

Tutorial 1c Tutorial per fer una còpia de seguretat amb Blogger.
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