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CONVENCIONS
 Els símbols utilitzats en aquest text són:

Activitats d'introducció
Activitats completament guiades amb exposició gradual de continguts, que el
permeten assegurar els continguts mínims de la programació del mòdul de
formació.

Activitats de consolidació i reforç:
Aquestes activitats presenten una dificultat un poc superior, ja que no són tan
guiades i permetran un millor domini dels temes estudiats. No són obligatòries.

Activitats obligatòries
Les activitats marcades amb aquesta icona s'hauran de fer obligatòriament per
tal de poder superar el curs de formació.

Activitats opcionals
Activitats d'ampliació de coneixements que permeten aprofundir en la temàtica
tractada.

Recomanacions o comentaris
Recomanacions o comentaris que permetran una millor realització de les
activitats encomanades

Ajuda
Per a algunes activitats, que presenten problemes a l�hora de resoldre-les, es
podrà consultar l'ajuda, que donarà pistes per facilitar-ne la realització.

Recursos addicionals
Per poder ampliar els coneixements, es posa a la disposició dels alumnes una
documentació complementària de consulta o d'ampliació.
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1. FONAMENTS

1.1. ESTRUCTURA D�INTERNET

Internet és una xarxa de xarxes d�ordinadors, és a dir, es tracta d�una xarxa de comunicacions
que interconnecta milions de sistemes informàtics repartits arreu del món. Els ordinadors
connectats a la xarxa poden ser de diferents plataformes (PC, MAC, Linux, etc.), però tots
comparteixen un protocol de comunicacions comú, anomenat protocol TCP/IP. Aquest protocol
consta de dues parts o protocols diferenciats:

1) Protocol TCP (Protocol de Control de Transmissió). Aquest protocol de comunicacions
s�encarrega de la transmissió de dades entre els ordinadors connectats a Internet i permet
que aquesta transmissió d�informació es produeixi d�una manera segura. La principal
característica d�aquest protocol de comunicacions és que divideix la informació que s�ha
d�enviar en petits paquets, que s�envien per separat. Així, quan un ordinador, per exemple,
vol enviar a un altre un fitxer de dades, la primera cosa que fa és dividir-lo en trossos petits.
Aquests petits paquets es numeren i s�envien per separat. Cada paquet d�informació conté
la direcció de l�ordinador de la xarxa on ha d�arribar i la direcció de l�ordinador remitent, per
si n�ha de rebre resposta. Els paquets viatgen per la xarxa de forma independent i, un cop
arriben a la seva destinació, s�ordenen i es tornen a acoblar. Si cap paquet es perd pel
camí o arriba defectuós, l�ordinador de destinació torna a sol·licitar-ne l�enviament a
l�ordinador remitent. Entre dos punts de la xarxa pot hi haver molts de camins diferents.
Cada paquet pot viatjar per rutes diferents, les quals són seleccionades per uns dispositius
anomenats routers, que prenen les seves decisions atenent factors com la saturació de les
possibles rutes o possibles embussos. Les característiques d�aquest protocol fan que
Internet sigui una xarxa de comunicacions molt estable. Hi ha cents de vies alternatives per
a una destinació concreta, de manera que encara que fallin alguns ordinadors intermediaris
o no funcionin correctament alguns canals de comunicació, sempre es poden trobar rutes
per les quals la comunicació es du a terme.

2) Protocol IP (Protocol d�Internet). Aquest protocol resol el problema de com identificar de
manera unívoca cada ordinador connectat a la xarxa. A cada ordinador connectat a la
xarxa se li assigna una adreça IP que consta de 4 números separats per punts. Per
exemple, l�identificador d�un d�aquests ordinadors podria ser: 155.210.13.45. Cada un
d�aquests números pot prendre un valor entre 0 i 255. L�assignació d�adreces IP pot
comparar-se a la de les adreces postals. La identificació de l�adreça postal d�una persona
segueix un sistema jeràrquic: país, província, població, districte postal, carrer i número. De
la mateixa manera les adreces IP segueixen un sistema d�identificació jeràrquic indicant la
xarxa, subxarxa i el número d�ordinador dins la subxarxa corresponent a un ordinador
determinat.

Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una adreça IP fixa,
mentre que els que hi connecten esporàdicament, per exemple quan connectam des del nostre
ordinador amb un mòdem, tenen assignada una adreça IP diferent en cada connexió.

1.2. SERVEIS D�INTERNET

A Internet hi ha connectats ordinadors que ofereixen diferents tipus de serveis. Els serveis més
utilitzats actualment són els següents:

World Wide Web (WWW). També conegut simplement com a Web, es tracta del servei més
popular i més utilitzat d�Internet. Consisteix en la publicació de documents que poden estar
formats per text, gràfics, sons, animacions i altres recursos multimèdia. Les pàgines web, com
es coneix a aquests tipus de documents, són documents d�hipertext, la qual cosa vol dir que
determinades paraules o imatges són enllaços o vincles cap a altres pàgines. Fent clic amb el
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ratolí sobre alguna d�aquestes paraules o imatges podrem saltar a una pàgina diferent. Les
pàgines web estan escrites en un llenguatge o format anomenat HTML. Són emmagatzemades
als ordinadors que fan de servidors web. Des de qualsevol ordinador podem sol·licitar l�accés a
les pàgines emmagatzemades en un servidor web determinat, mitjançant l�ús d�un programa
client web (el navegador). Així, per exemple, quan en un navegador introduïm l�adreça que
identifica el servidor de pàgines web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(http://www.caib.es), el nostre ordinador començarà a comunicar-se amb aquest, el qual
començarà a transferir-li la seva pàgina d�inici, que es visualitzarà al navegador.

Correu electrònic. El correu electrònic permet intercanviar missatges entre els usuaris
d�Internet. Aquest servei és ofert per uns ordinadors que actuen com a servidors de correu i
que tenen la funció d�enviar, rebre i guardar els missatges fins que els sol·liciti el seu
destinatari. Per poder fer ús d�aquest servei l�usuari ha de tenir una bústia en un servidor de
correu on aquest guardarà els missatges rebuts. L�usuari tendrà una adreça de correu que
identifica aquesta bústia i el servidor de correu en el qual es troba. Per poder descarregar els
missatges rebuts o per enviar missatges, l�usuari ha de disposar d�un programa client de
correu. Quan vulguem enviar un missatge o descarregar al nostre ordinador els missatges
rebuts hem de connectar mitjançant aquest programa client amb el servidor de correu. En
consultar el nostre correu el servidor transfereix al nostre ordinador els missatges que hem
rebut i els esborra de la bústia.

Llistes de distribució. Són llistes temàtiques a les quals els usuaris es poden subscriure.
Quan un usuari envia un missatge a una llista de distribució, aquest missatge és reenviat a la
resta d�usuaris de la llista, els quals poden enviar respostes a aquest missatge. Tot aquest flux
de missatges pot ser gestionat automàticament per un ordinador que actua com a servidor de
llistes de distribució (llistes no  moderades), o bé per un coordinador que s�encarrega de llegir
els missatges i que pot decidir excloure aquells que consideri que no s�avenen amb el tema de
la llista (llistes moderades).

FTP (Protocol de transferència de fitxers). El FTP és un protocol específic per transferir
arxius d�un ordinador a un altre. Va ser desenvolupat als començaments d�Internet  per
permetre l�intercanvi de fitxers entre dos ordinadors connectats a la xarxa. Aquest protocol ens
permet descarregar arxius des d�un ordinador remot i guardar-los al nostre ordinador. També
ens permet enviar fitxers des del nostre ordinador a un ordinador remot (servidor FTP), si tenim
l�autorització per part d�aquest servidor FTP, i ubicar-los en una carpeta específica d�aquest
ordinador. El protocol FTP ha quedat un poc en segon pla com a conseqüència de l�auge
experimentat per la Web, que també permet la descàrrega de fitxers. No obstant això, l�enorme
volum d�arxius continguts als servidors FTP fa que el seu ús per a la descàrrega d�arxius
continuï sent elevat. Els servidors públics de FTP són grans llibreries on es poden trobar tot
tipus de programes i fitxers. Podríem diferenciar dos tipus d�usos del FTP:

1) Per rebre fitxers no és necessari emprar un programa client especial de FTP. Els
programes  navegadors actuals permeten l�ús de FTP per a la descàrrega de fitxers d�un
servidor FTP introduint només la corresponent adreça del servidor FTP. Per exemple,
introduint l�adreça ftp://ftp.rediris.es, corresponent al servidor FTP de la xarxa RedIris
(Xarxa Acadèmica i d�Investigació Nacional), es visualitzaran les carpetes i els arxius
continguts en aquest servidor públic de FTP, de manera que hi podrem navegar tal com es
fa en l�explorador d�arxius de Windows i descarregar al nostre ordinador qualsevol fitxer
que ens interessi fent només un clic a sobre. Si el servidor FTP amb el qual intentam
connectar és un servidor FTP privat, abans de deixar-nos entrar ens demanarà el nom
d�usuari i la contrasenya per comprovar si estam autoritzats per usar-lo.

2) Per enviar fitxers des del nostre ordinador a un servidor FTP i ubicar-los dins una carpeta
d�aquest servidor és necessari emprar un programa client específic de FTP i tenir
autorització de l�administrador del servidor FTP per poder accedir-hi. Els usuaris que
publiquen les seves pàgines web en un servidor utilitzen aquest sistema per fer-les-hi
arribar.

http://www.caib.es/
ftp://ftp.rediris.es/
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Activitat d'introducció 1
1) Obre el navegador i introdueix l�adreça següent:

ftp://ftp.rediris.es
Connectarem amb el servidor FTP de RedIris i provarem de descarregar
un arxiu al nostre ordinador.

2) Navega per les carpetes del servidor seguint el camí següent:
Software →→→→ Win95 →→→→ WinSite →→→→ Education

3) Fes clic sobre l�arxiu INDEX per consultar el contingut de la carpeta
Education. Després polsa el botó Endarrere o Atrás per tornar a la
carpeta Education.

4) Crea una carpeta a l�escriptori anomenada arxius_curs, on guardaràs els
fitxers que facis servir al curs i descarrega algun arxiu de la carpeta
Education a la carpeta que has creat (l�arxiu per descarregar ha de tenir
una mida inferior a 1 Mb)1. Per descarregar l�arxiu amb Netscape fes clic
a sobre i, a continuació, a la finestra que hi apareix selecciona la carpeta
on vols guardar l�arxiu. Amb MS Internet Explorer versió 5 o superior
hauràs de fer un doble clic sobre l�arxiu que vols descarregar, a
continuació tria l�opció Guardar este programa en disco a la finestra que
hi apareix, polsa  Aceptar i finalment selecciona la carpeta on el vols
guardar.

L�Internet Explorer a partir de la versió 5 incorpora una característica que
permet mostrar els llocs ftp en vista carpeta, és a dir, de manera semblant a
com es treballa amb les carpetes de l�explorador de Windows. Aquesta
característica no funciona en determinats tipus de connexions a Internet. Si
estàs utilitzant l�Internet Explorer i la connexió amb el servidor ftp://ftp.rediris.es
no es completa amb èxit desactiva la característica anterior entrant al menú
Herramientas →→→→ Opciones de Internet. A la fitxa Avanzadas desactiva la
casella Habilitar la lista de carpetas para los sitios ftp que es troba dins el
grup d�opcions Examinar, o bé, activa la casella Usar ftp basado en web
(segons la versió d�Internet Explorer que tenguis hi apareixerà una opció o
l�altra).

Grups de notícies o News. Un dels avantatges d�Internet és poder intercanviar opinions i
informacions amb altres usuaris. Els grups de discussió, grups de notícies o News permeten
fer-ho d�una manera organitzada. Hi ha servidors, anomenats servidors de news, als quals es
connecten els usuaris per llegir què ha escrit l�altra gent sobre un tema (llegir els articles) o per
manifestar l�opinió pròpia (publicar un article). Els grups de discussió estan classificats per
temes, per la qual cosa a l�usuari li resulta fàcil seleccionar aquells articles que li interessen. Hi
ha més de 30.000 grups de discussió diferents, que en ocasions es converteixen en vertaders
fòrums d�opinió, amb milers d�usuaris repartits arreu del món, que expressen la seva opinió
sobre un determinat tema. Hi ha grups de discussió públics als quals pot accedir qualsevol
usuari i grups de discussió privats en els quals només poden participar els usuaris autoritzats.

El format dels missatges en els grups de notícies és similar al del correu electrònic, i l�accés a
aquests grups es fa amb els mateixos programes clients emprats pel correu electrònic. El
programa de correu s�ha de configurar per indicar quin servidor de news s�utilitzarà per accedir
als grups de notícies. La diferència fonamental amb les llistes de correu és que ningú no
s�encarrega d�enviar els missatges a la bústia de l�usuari, sinó que és l�usuari qui ha d�accedir
voluntàriament al grup de notícies que desitgi per llegir les intervencions o enviar les pròpies.
Els diferents grups de discussió s�identifiquen mitjançant noms compostos jeràrquics, separats
per punts. Per exemple, el grup anomenat sci.physics.particle és de tipus científic i tracta
temes de física, concretament física de partícules.

                                                     
1 Veureu que la majoria d�arxius en aquesta carpeta tenen extensió .zip. Es tracta d�arxius
comprimits. Si voleu informació sobre com descomprimir-los consultau l�Annex I d�aquest
tutorial.

ftp://ftp.rediris.es/
ftp://ftp.rediris.es/
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Activitat opcional 1
La majoria dels cercadors web a més de permetre la realització de recerques
als documents continguts a la web també permeten cercar informació dins els
grups de notícies:
1) Introdueix la següent adreça al navegador:

http://groups.google.com
Aquesta és l�adreça de la secció del cercador Google dedicada a la recerca
d�informació a les news.

2) Introdueix al camp de recerca la paraula heràldica, per cercar missatges
dins els grups de notícies que contenguin aquesta paraula.

3) Consulta algun dels articles obtinguts com a resultat de la recerca. Si
l�article forma part d�una cadena que contengui més missatges, podem fer
clic sobre l�opció View complete thread per veure�ls tots. També apareix a
la capçalera de cada missatge el grup on es troba. Si feim clic sobre aquest
enllaç, podrem navegar pel llistat complet d�articles que conté el grup.

Xat i videoconferència. Mitjançant aquests tipus de serveis es poden mantenir converses en
temps real amb altres usuaris connectats a la xarxa. Amb els serveis de xat es poden mantenir
converses amb una o diverses persones per mitjà de text. El protocol més emprat per accedir
als serveis de xat és l�IRC (Internet Relay Chat). Quan accedim a un servidor IRC mitjançant
l�ús d�un programa client d�IRC, apareixen un conjunt de canals temàtics als quals ens podrem
connectar i establir converses en temps real amb altres usuaris connectats. També hi ha la
possibilitat d�intercanviar arxius amb aquests usuaris. En l�actualitat molts de portals d�Internet
disposen de serveis de xat propis caracteritzats per la senzillesa del seu ús.

Per altra banda, els serveis de videoconferència permeten establir converses de veu (si tenim
una tarja de só a l�ordinador amb un micròfon connectat), com també de vídeo, si tenim una
càmera de vídeo connectada a l�ordinador. El funcionament d�aquests serveis encara està molt
limitat per la velocitat que ofereixen els mitjans de connexió disponibles.

1.3. ADRECES I NOMS DE DOMINI

Com hem vist abans cada ordinador connectat a Internet té una adreça única i exclusiva per
ser identificat dins la xarxa: l�adreça IP, la qual consta de quatre números separats per punts
amb valors compresos entre 0 i 255. Per exemple, una adreça IP vàlida seria 195.57.169.65.
Aquesta és l�adreça IP del servidor web educatiu de les Illes Balears, però ens seria molt difícil
recordar-la cada vegada que volguéssim visitar aquesta pàgina web. És per aquest motiu que
s�ha ideat un sistema (Sistema de Noms de Dominis, DNS) que permeti associar a cada adreça
IP un nom més fàcil de recordar (nom de domini). Per exemple, per a l�adreça anterior el nom
de domini és www.weib.caib.es, que ens resultarà molt més fàcil de recordar. D�aquesta
manera en el nostre software client serà indiferent escriure l�adreça IP o el nom de domini que
es correspon amb aquesta adreça. Quan introduïm el corresponent nom de domini el software
client es connectarà en primer lloc amb els servidors de DNS, els quals traduiran el nom de
domini a l�adreça IP que li correspon i, a continuació, la petició serà enviada a l�ordinador
identificat per aquesta adreça IP.

Si observam el nom de domini de l�exemple anterior podrem apreciar que la seva estructura
està jerarquitzada. En general, un nom de domini en Internet té l�estructura següent:

Tipus de servei...Subsubdomini.Subdomini.Domini de nivell superior

A continuació es descriuen els seus diferents elements:

Domini de nivell superior. Representa el primer nivell en l�estructura de noms de domini.
Hi ha dos tipus de dominis: territorials i genèrics. Un domini territorial, normalment, indica
el país on està situat l�ordinador (per exemple es es refereix a Espanya), mentre que un
genèric es refereix al tipus d�organització a la qual pertany (per exemple com ens informa

http://groups.google.com/
http://weib.caib.es/
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que l�ordinador pertany a una institució comercial). La taula que apareix a continuació
ofereix un llistat d�alguns dels dominis territorials i genèrics més usuals:

Domini territorial País Dominis genèrics Institució
de Alemanya com Comercial
uk Regne unit net Recursos de xarxa
se Suècia org Altres organitzacions
dk Dinamarca edu Acadèmica
au Austràlia gov Governamental
nl Països Baixos mil Militar
jp Japó
ch Suïssa
ar Argentina
it Itàlia
br Brasil
fr França

Subdomini: Representa el segon nivell en l�estructura de noms de dominis. Un subdomini
indica, generalment, el nom de l�organització a la qual pertany l�ordinador (caib a
l�exemple anterior).
Subsubdomini. Els nivells inferiors en l�estructura jeràrquica s�empren habitualment per a
organitzacions que tenen diversos ordinadors directament connectats a Internet o per
indicar una secció de l�organització. Al nostre exemple weib es refereix al servidor
educatiu de la CAIB.
Tipus de servei. Sovint es posa també davant el servei a què es dedica cada màquina.
www indica que es tracta d�un servidor de pàgines web, ftp indica que és un servidor FTP,
news indica un servidor de grups de notícies, etc.

1.4. ACCÉS ALS RECURSOS D�INTERNET MITJANÇANT L�URL

Cada servidor a Internet proporciona un conjunt de serveis o recursos als quals podem accedir
mitjançant l�ús dels programes clients adequats. Si utilitzàssim un software diferent per a cada
servei no seria necessari indicar el tipus de servei en la identificació del recurs. Però els
navegadors actuals tendeixen a incorporar la possibilitat d�accés al màxim nombre possible de
serveis diferents, per la qual cosa ha resultat necessari crear un sistema que identifiqui de
manera inequívoca un recurs a Internet, incloent el tipus de servei, l�ordinador on es troba i la
ruta i el nom del recurs en qüestió. Aquest sistema d�identificació s�anomena URL (Localitzador
de Recursos Uniforme). Les URL són les adreces dels recursos d�Internet i la seva estructura
bàsica és la següent:

Mètode d�accés://direcció del servidor/ruta d�accés
Exemple: http://www.weib.caib.es/formacio/distancia/materials.htm

Mètode d�accés: indica el tipus de servei o protocol utilitzat (http per accedir a un recurs
d�un servidor web, ftp per accedir a un recurs d�un servidor FTP, etc.)

Direcció del servidor: es refereix a l�adreça IP o nom de domini de l�ordinador en el qual
es troba el recurs.

Ruta d�accés: conté la ruta completa del recurs al qual desitjam accedir, per exemple, el
nom d�un fitxer amb la seva ruta d�accés completa.

Exemples:

http://weib.caib.es/formacio/distancia/Materials.htm, indica que és un document que cal
recuperar mitjançant el protocol HTTP, que es troba a l�ordinador weib.caib.es, al directori
�/formacio/distancia� i que s�anomena �materials.htm�.

http://weib.caib.es/formacio/distancia/Materials.htm
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ftp://ftp.mcafee.com/pub, en aquest cas la ruta d�accés apunta a una carpeta i no a un
arxiu, de manera que fent servir aquest URL accedirem a la carpeta pub a la qual s�ha
d�accedir mitjançant el protocol FTP, i que es troba a l�ordinador ftp.mcafee.com (servidor
FTP de l�empresa de software antivirus McAfee).

http://www.altavista.com/. En determinats casos com aquest, es pot ometre la ruta d�accés
del recurs. Aquí l�URL indica que ens connectarem mitjançant el protocol HTTP a
l�ordinador www.altavista.com (el conegut servidor web que ofereix els seus serveis com a
cercador). En aquests casos en els quals no s�especifica cap ruta d�accés, el servidor
retorna el recurs que té configurat per defecte, en el cas de servidors web, la pàgina
principal del servidor o pàgina d�inici.

2. NAVEGAR PER INTERNET
Per visualitzar les pàgines web és necessari emprar un tipus de programes especials
anomenats navegadors (browsers en anglès). Els navegadors permeten carregar pàgines que
incloguin text, imatges, sons, vídeos, animacions, etc. Mitjançant el navegador podem guardar
al nostre ordinador el contingut d�aquestes pàgines. El navegador també permet la descàrrega
de fitxers.

2.1. MANEIG DEL NAVEGADOR2

Els navegadors més emprats són el Netscape Communicator i el Microsoft Internet Explorer. En
aquest apartat ens referirem a les versions de Netscape Communicator 4.7 en català i al

MS Internet Explorer 5.x. Encara que ens decidim per utilitzar un d�aquests navegadors,
convé tenir-los tots dos instal·lats, ja que en alguns casos pot ocórrer que una pàgina que no es
visualitza correctament amb un navegador es visualitza correctament amb l�altre. Això passa
perquè a vegades les pàgines estan optimitzades per ser visualitzades amb un navegador
específic. L�aspecte dels dos programes és molt similar:

 Netscape:

                                                     
2 A partir d�ara s�utilitzaran les icones  i  per referir-se als diferents procediments i opcions
amb els navegadors Netscape i Internet Explorer, respectivament.

ftp://ftp.mcafee.com/pub
ftp://ftp.mcafee.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
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 Explorer:

Si coneixem l�adreça o URL de la pàgina que volem visitar només l�hem d�introduir en el camp
corresponent de la barra d�adreces i polsar la tecla Intro . Ambdós navegadors tenen una
petita imatge al cantó superior dret. Mentre aquesta imatge es trobi en moviment significa que
el navegador s�està comunicant amb el servidor i està descarregant els diferents elements que
componen la pàgina. Quan s�atura l�animació de la imatge significa que el navegador ha
completat el procés de descàrrega de la pàgina. La barra d�estat, a la part inferior del
navegador va proporcionant informació sobre el procés de descàrrega de la pàgina (si s�ha
contactat amb el servidor, percentatge de descàrrega dels arxius de la pàgina, etc.).

Un dels elements més importants que són presents a les pàgines web són els enllaços (també
anomenats hiperenllaços, hipervincles, links o hyperlinks). Fent un clic sobre un d�aquests, el
navegador carregarà la pàgina o objecte al qual fa referència. Trobarem els enllaços presents
en una pàgina desplaçant el punter del ratolí per la pàgina. Quan aquest es transforma en la

icona d�una mà  significa que el text o la imatge sobre la qual ens trobam és un enllaç cap a
altra pàgina o recurs. Els enllaços de text apareixen amb freqüència subratllats i/o amb un color
diferent del de la resta del text de la pàgina. Quan ens situam sobre un enllaç, l�URL associat
amb aquest enllaç es visualitza a la barra d�estat del navegador a la part inferior.

La barra de botons conté les opcions que més utilitzarem durant la navegació per les pàgines
de la Web.
• El botó Endarrere  o Atrás  torna a les pàgines que s�han visitat anteriorment. Quan

hem fet ús de la fletxa Endarrere, el botó Endavant  o Adelante  permet tornar a la
pàgina d�on veníem. D�aquesta manera podem navegar endarrere i endavant a través de
les pàgines que hem visitat en la sessió actual a Internet.

 

• Els botons de fletxa adjunts als botons Atrás i Adelante de l�Explorer,

 
permeten accedir directament a qualsevol de les pàgines de la seqüència
que ens ha duit fins a una pàgina determinada. Aquesta funcionalitat també
es troba a Netscape polsant amb el botó dret del ratolí sobre el botó
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Endarrere o Endavant i seleccionant la pàgina de la seqüència a la qual
volem accedir.

• Un altre camí per accedir directament a les pàgines visitades a les darreres
sessions és polsar sobre la fletxa que es troba a la dreta dins el camp on
s�introdueix l�adreça de la pàgina:

 
Amb això es desplega una llista en la qual es pot seleccionar l�adreça que
ens interessa.

• Si volem tornar a una pàgina que hem visitat prèviament i no és accessible
mitjançant el mètode anterior podem emprar la funció Historial per
localitzar-la. A l�Internet Explorer hi ha un botó a la barra de botons per
accedir directament a aquesta opció:

 Polsant en aquest botó s�obre un marc a l�esquerra, on les
pàgines visitades s�organitzen per dates dins carpetes que corresponen a
cada un dels servidors web als quals hem accedit. Obrint qualsevol
d�aquestes carpetes apareixen les pàgines que hem visitat dins el servidor
en qüestió, de manera que fent clic a la pàgina que ens interessi podrem
accedir-hi directament. Aquesta funcionalitat també la podem trobar a
Netscape. En aquest cas per accedir a l�historial de pàgines visitades hem
de polsar el menú Communicator dins la barra de menús, desplegar el
submenú Eines i seleccionar l�opció Historial (també podem accedir-hi
directament polsant la combinació de tecles Control + h). En aquest cas
surt un llistat de les pàgines que hem visitat ordenades per defecte de les
visitades més recentment a les més antigues. Fent un doble clic sobre la
pàgina que ens interessa, el navegador carregarà la pàgina.

• El botó Actualitza  o Actualizar  torna a carregar la pàgina que s�està visualitzant.
Això resulta d�utilitat quan una pàgina es carrega incorrectament o quan volem assegurar-
nos que estam visualitzant la versió més recent de la pàgina.

Quan es descarrega una pàgina, les dades de la pàgina es guarden
provisionalment en un espai reservat anomenat memòria cau o memòria
caché, de manera que la propera vegada que es vulgui visitar la pàgina en lloc
de sol·licitar el document al servidor, el navegador l�obté de la memòria cau, fet
que proporciona una major velocitat en la carrega de la pàgina. En polsar el
botó Actualitzar el navegador sol·licitarà la pàgina al servidor en lloc d�obtenir-
la de la memòria cau, amb la qual cosa ens podrem assegurar que visualitzam
la versió més recent de la pàgina (això és especialment útil per a pàgines que
canvien amb molta freqüència el seu contingut, com per exemple pàgines de
notícies, de dades financeres, etc.)

• El botó Atura  o Detener  interromp la descàrrega d�una pàgina. A vegades, quan
una pàgina s�està carregant molt lentament o no es carrega totalment, podrem corregir el
problema polsant consecutivament els botons Aturar i Actualitzar.

• El botó Inici  o Inicio  condueix a la pàgina que el navegador té configurada com a
pàgina d�inici. Aquesta és la pàgina que es visualitza inicialment en llançar el navegador, i
si no n�especificam cap, seran els llocs web de Microsoft o Netscape. Per especificar la
nostra pròpia pàgina d�inici hem de seguir les passes següents:

 A Netscape hem de polsar el menú Edita i seleccionar l�opció Preferències. Al quadre
de diàleg esquerre de la finestra que hi apareix, hem de fer clic sobre la categoria
Navigator i escriure l�adreça de la pàgina inicial al camp corresponent:
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 A l�Explorer hem de polsar el menú Herramientas i seleccionar Opciones d�Internet.
Llavors, hi apareix la finestra d�opcions d�Internet amb la fitxa General activada:

Al quadre de text Dirección URL podem escriure l�adreça de la pàgina d�inici que volem.
Tant a Netscape com a l�Explorer tenim un botó amb el qual podem seleccionar com a
pàgina d�inici la que s�està visualitzant en aquest moment al navegador.

Activitat opcional 2
Estableix com a pàgina d�inici del navegador que estàs emprant el web
educatiu de les Illes Balears:
http://weib.caib.es
Tanca el navegador i torna a obrir-lo per comprovar si es carrega inicialment la
pàgina que has indicat com a pàgina d�inici.

• El botó Imprimeix  o Imprimir  serveix per imprimir la pàgina que es visualitza.

Activitat d'introducció 2
En aquesta activitat farem una pràctica de navegació guiada en la qual
cercarem informació sobre un tema determinat emprant els cercadors web.
Suposem que ens interessa cercar informació sobre les principals tendències
en l�arquitectura del segle XX, i que tenim especial interès per l�Art Nouveau.

Els cercadors d�informació a Internet poden ser de dos tipus principals segons
el tipus de recerca que realitzen:
• Cercadors temàtics. Classifiquen els documents per temes, que es van

subdividint des dels temes més generals als més particulars. Són exemples
de cercadors temàtics els següents:
es.yahoo.com

http://weib.caib.es/
http://es.yahoo.com/


Informàtica educativa: Curs d�Internet preparatori per a la formació a distància

Autor: Jaume Puppo Lama � Assessor  de Noves Tecnologies 11

http://categorias.ozu.es/index.html
http://www.lycos.es/busqueda/directorio/

• Cercadors per paraules clau.  Ens permeten realitzar la recerca de
documents que contenen paraules clau determinades i amb els criteris que
nosaltres indiquem. Exemples:
es.altavista.com
www.google.com (molt ràpid i eficient, selecciona l�idioma automàticament)
www.metacrawler.com (metacercador: fa una recerca simultània emprant
diversos cercadors)
www.webcrawler.com (un altre metacercador)
www.lycos.es

Realitzarem la nostra recerca utilitzant un cercador per paraules clau: el
Google. Podem començar per introduir al camp de recerca les paraules clau
següents: arquitectura siglo XX. Com a resultat de la recerca el Google obté
uns 212.000 resultats. Si posam entre cometes una seqüència de paraules, se
cercaran els documents que contenguin aquesta seqüència exactament en
l�ordre indicat. Amb això podrem acotar més els resultats de la recerca. Provem
per exemple d�introduir �arquitectura del siglo XX�. Com a resultat de la
recerca s�obtenen ara uns 5500 documents. Podem utilitzar el signe + precedint
una paraula per obligar que els documents cercats continguin aquesta paraula
o el signe � seguit d�una paraula per descartar els documents que la
contenguin. Alguns cercadors permeten també la utilització dels signes + o �
precedint una seqüència entre cometes. Provem ara d�introduir al camp de
recerca +�arquitectura del siglo XX� +�Art Nouveau�. Obtendrem ara uns
185 documents que en principi s�haurien d�aproximar més als objectius de la
nostra recerca.

És recomanable consultar l�ajuda dels cercadors, ja que la sintaxi o els mètodes
per indicar els criteris de la recerca poden variar d�un cercador a l�altre. Per
exemple el cercador Altavista permet l�ús de comodins com l�asterisc, que
serveix per �trencar� paraules (per exemple, educa* serveix per cercar
educació, educación, educador, educant, etc). El Google, en canvi, no admet
l�ús de comodins a les recerques.

Activitat de reforç 1
1) Cerca la pàgina oficial del Museo Thyssen i realitza una visita virtual de la

planta dedicada als moviments artístics del segle XX.

2) Cerca a la pàgina de la borsa de Madrid el valor actual de l�índex bursàtil
IBEX-35.

3) Navega pels següents portals educatius:

weib.caib.es (Web educatiu de les Illes Balears)

www.xtec.es (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)

www.educared.net

www.cnice.mecd.es (Centre Nacional d�Informació i Comunicació
Educativa)

2.2.  GUARDAR PÀGINES

Les pàgines web s�emmagatzemen en arxius amb extensió .htm o .html. Aquests arxius no
contenen tots els elements que apareixen en la pàgina que visualitzam. Els diferents elements

http://categorias.ozu.es/index.html
http://www.lycos.es/busqueda/directorio/
http://es.altavista.com/
http://www.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.lycos.es/
http://weib.caib.es/
http://www.xtec.es/
http://www.educared.net/
http://www.cnice.mecd.es/
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multimèdia que pugui contenir la pàgina -com imatges, animacions, sons, vídeos-
s�emmagatzemen en arxius independents, de manera que quan el navegador sol·licita una
pàgina a un servidor web ha de descarregar tant l�arxiu .htm o .html de la pàgina com tots els
arxius dels elements que hi estan associats.

Un cop hem descarregat una pàgina d�Internet, podem guardar-la al nostre ordinador.:
  A Netscape hem de polsar sobre el menú Fitxer i seleccionar l�opció Anomena i desa,

indicant la carpeta i el nom amb el qual volem guardar la pàgina. La pàgina així guardada
només contendrà  el text de la pàgina. Si volen obtenir també les imatges de la pàgina haurem
de guardar-les individualment. Per això hem de desplegar el menú contextual de la imatge que
volem guardar, polsant a sobre amb el botó dret del ratolí, i seleccionar l�opció Anomena i
desa la imatge, i a continuació hem d�indicar la carpeta on volem guardar la imatge i el nom
que donarem a l�arxiu.

• Normalment guardarem els arxius d�imatge amb el mateix nom que tenien
al servidor web (nom que surt per defecte) i a la mateixa carpeta on hem
guardat la pàgina. Malgrat això, pot ocórrer que les imatges no es
visualitzin en obrir la pàgina des de la seva localització al nostre disc dur.
Perquè es visualitzin les imatges és necessari guardar-les a la mateixa
localització relativa respecte a la localització que la pàgina tenia al servidor
web. Per exemple, podem tenir una pàgina anomenada index.htm que
conté una imatge anomenada escut.gif, les quals estan ubicades al servidor
com s�indica a continuació:

Si volem que la imatge escut.gif es visualitzi quan obrim la pàgina
index.htm al nostre ordinador, haurem de crear la subcarpeta Imatges dins
la carpeta que conté l�arxiu index.htm i guardar la imatge escut.gif en
aquesta subcarpeta. Per esbrinar la localització de les imatges podem
polsar amb el botó dret sobre la imatge i seleccionar l�opció Propiedades
del menú contextual (Internet Explorer) i examinar el seu URL o adreça.

• A Netscape hi ha un truc per aconseguir guardar la pàgina amb les seves
imatges, que consisteix a obrir la pàgina amb el Redactor (l�editor de
pàgines web de Netscape), i després guardar-la amb aquest programa. Per
fer això, un cop carregada la pàgina al navegador hem de polsar al menú
Fitxer i seleccionar l�opció Edita la pàgina. D�aquesta manera la pàgina
s�obre amb el Redactor i la podrem guardar amb les seves imatges triant
l�opció Anomena i desa del menú Fitxer.

 Amb l�Explorer, per guardar una pàgina, hem de triar l�opció Guardar como del menú
Archivo seleccionant la carpeta on volem guardar-la. A partir de la versió 5.0, l�Explorer guarda
per defecte la pàgina sencera, amb text i imatges, de manera que en obrir la pàgina
emmagatzemada al nostre ordinador es visualitzaran totes les imatges que conté la pàgina (per
fer això l�Explorer crea una carpeta on guarda tots els arxius d�imatges i canvia els vincles de
les imatges de la pàgina de manera que els direcciona cap a aquesta carpeta). Si només ens
interessa guardar una imatge de la pàgina, igual que a Netscape, basta fer clic amb el botó dret
sobre la imatge i al menú contextual seleccionar l�opció Guardar imagen como.

A les pàgines web solen aparèixer també enllaços per baixar o descarregar un document o un
programa. El navegador ens permet baixar aquests arxius fent clic amb el botó dret damunt
l�enllaç i seleccionant Guardar como a l�Explorer o Anomena i desa a Netscape. Molts dels
arxius que es troben a Internet estan comprimits en format ZIP per tal de reduir el temps de
descàrrega. Per descomprimir-los és necessari emprar algun programa de
compressió/descompressió de fitxers que reconegui aquest format, com per exemple el WinZip.
Si necessitau informació sobre com comprimir i descomprimir fitxers consultau l�Annex I
d�aquest tutorial.
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Activitat d'introducció 3
Accedeix a la pàgina web  de CienciaNet amb l�adreça següent:
http://ciencianet.com/
Entra a la pàgina que conté el mapa del lloc web i guarda la pàgina dins la
carpeta creada per emmagatzemar els arxius del curs.

 Per guardar la pàgina amb Netscape, un cop carregada la pàgina vés al
menú Fitxer i tria l�opció Anomena i desa. A continuació, selecciona la carpeta
arxius_curs on has de guardar la pàgina i polsa el botó Guardar.

 Per guardar la pàgina amb l�Internet Explorer vés al menú Archivo i tria
l�opció Guardar como. A continuació, selecciona la carpeta on has de guardar
la pàgina i polsa el botó Guardar.

Activitat obligatòria 1
Cerca un mapa de Galícia i guarda la imatge a la carpeta d�arxius del curs.

Activitat opcional 3
Accedeix a la pàgina web de SoftCatalà (www.softcatala.org) i descarrega a la
carpeta d�arxius del curs el programa WebCopier que es troba dins la categoria
Eines d�Internet. El WebCopier és un programa de domini públic elaborat per
SoftCatalà que ens permet fer còpies al nostre ordinador de llocs webs sencers
i visualitzar-los sense necessitat d'estar connectats a Internet.

2.3. CERCAR INFORMACIÓ A LES PÀGINES

Les pàgines web són a vegades bastant extenses i, potser, ens interessi trobar un terme
específic sense necessitat de llegir la pàgina sencera. Això es pot fer mitjançant les opcions
Edicion → Buscar en esta página  o Edita → Busca en aquesta pàgina  presents a la
barra de menús d�ambdós navegadors. Al quadre de diàleg que hi apareix podem introduir la
frase o paraula clau que volem cercar:

Mitjançant el botó Buscar siguiente s�aniran seleccionant a la pàgina totes les coincidències
de la recerca. També és possible canviar la direcció de la recerca en un moment determinat
(cap amunt o cap avall dins la pàgina), com també fer que la recerca sigui o no sensible a
majúscules i minúscules.

2.4. GUARDAR LES ADRECES DE LES PÀGINES VISITADES

En ambdós navegadors és possible guardar les adreces de les pàgines visitades per accedir-hi
amb més facilitat en posteriors ocasions. A més, és possible organitzar aquestes adreces per
temes, amb carpetes per cada tema. Per afegir l�adreça de la pàgina que s�està visualitzant a la
nostra col·lecció d�adreces hem de seguir les passes següents:

http://ciencianet.com/
http://www.softcatala.org/
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 A l�Explorer hem de fer clic sobre el menú Favoritos de la barra de menús i seleccionar
l�opció Agregar a favoritos:

A la finestra que hi apareix podem especificar un títol per a la pàgina, diferent del que surt per
defecte. Polsant Aceptar l�adreça de la pàgina s�afegeix al final de la nostra llista, de manera
que quan vulguem accedir-hi de nou, simplement hem de fer clic sobre el menú Favoritos i, a
continuació, fer clic sobre l�accés directe a la pàgina. Si feim clic sobre el botó Crear en podrem
escollir dins quina carpeta volem guardar l'adreça o, fins i tot, crear una nova carpeta per
emmagatzemar-la.

Un cop creades les carpetes i els accessos directes a les pàgines, podrem realitzar amb
aquests les mateixes operacions que amb els arxius i les carpetes a l�Explorador de Windows:
canviar-los el nom, esborrar-los, redistribuir els accessos directes entre les carpetes, etc. Per
això, podem fer ús de l�opció Organizar favoritos del menú Favoritos.

 A Netscape hem de fer clic sobre el botó Preferits de la barra d�adreces i seleccionar
Afegeix un favorit per afegir a la nostra llista d�adreces la pàgina que tenim carregada al
navegador:

La propera vegada que vulguem visitar la pàgina només haurem de polsar el botó Preferits i
fer clic sobre l�enllaç a la pàgina del menú que hi apareix. Si volem guardar l�adreça dins una
carpeta determinada, hem de triar l�opció arxiva un preferit i al menú emergent hem de
seleccionar la carpeta dins la qual volem afegir la pàgina. Per afegir noves carpetes o
redistribuir-hi les adreces, hem de triar l�opció Edita els preferits.

Activitat d'introducció 4
1) Fes una recerca de pàgines que contenguin recursos educatius de la teva

àrea i guarda les adreces de les pàgines que consideris interessants en
Preferits o Favoritos.

2) Crea una nova carpeta en Preferits o Favoritos, anomenada Recursos
educatius i mou els accessos a les pàgines que has guardat en aquesta
carpeta.
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2.5. ALGUNS CONSELLS PER NAVEGAR MÉS EFICIENTMENT

A vegades, la navegació per la web pot resultar una experiència frustrant per la lentitud en la
descàrrega de les pàgines. Molts de factors poden ser els causants d�aquesta lentitud, com per
exemple la saturació en els nodes de la companyia que ens proporciona l�accés a Internet. En
aquest cas l�hora en la qual ens connectam és bastant determinant i, per això, hem d�intentar
evitar connectar-nos a hores punta. Una altra possible causa és la saturació del servidor web
del qual volem descarregar una pàgina, si intentam accedir-hi en un moment en què té un
excés de peticions.

A continuació, s�enumeren un conjunt de recomanacions o trucs perquè puguem treure el
màxim profit del nostre temps de connexió durant la navegació:

• Obrir diverses finestres de navegador. Mentre s�està descarregant una pàgina, també es
pot accedir a un altre lloc web obrint una segona finestra del navegador. Amb Netscape
hem d�anar al menú Fitxer, seleccionar Nou i, a continuació, Finestra del Navegador
(també podem fer aquesta operació d�una manera directa polsant la combinació de tecles
Control + N). Amb l�Explorer hem d�anar al menú Archivo, seleccionar Nuevo i, a
continuació, Ventana (o polsar la combinació de tecles Control + U).

També podem obrir els enllaços cap a altres pàgines en noves finestres. Per això, hem de
polsar sobre l�enllaç amb el botó dret i triar en el menú de context l�opció Obre-ho en una
nova finestra a Netscape o Abrir en una nueva ventana a l�Explorer.

• Accelerar les descàrregues. El text de les pàgines es visualitza ràpidament, no com les
imatges que solen ser les responsables de la lentitud en la descàrrega. Si la navegació és
molt lenta ens pot interessar desactivar l�opció de càrrega automàtica d�imatges. D�aquesta
manera, les pàgines es carregaran molt més ràpidament. Al lloc on hauria de sortir una
imatge sortirà un marc buit amb una icona i en la majoria dels casos una etiqueta que
indica el contingut de la imatge. Si volem veure una imatge determinada només hi hem de
polsar amb el botó dret i seleccionar l�opció Mostra la imatge  o Mostrar la imagen  i
es carregarà la imatge que ens interessi. Per desactivar la carrega automàtica d�imatges
hem de seguir les passes següents:

 A Netscape seleccionam Preferències al menú Edita. A la finestra que hi apareix
seleccionam la categoria Avançats del marc de l�esquerra i desactivam la casella Carrega
les imatges automàticament.

 A l�Explorer seleccionam Opcions d�Internet al menú Herramientas i obrim la fitxa
Avanzadas:

Aquí hem de desactivar la casella Mostrar imágenes.

• Usar el botó Detener. Quan sol·licitam una pàgina web es descarreguen un conjunt
d�arxius necessaris per visualitzar la pàgina. A vegades, quan la descàrrega de la pàgina
tarda molt podem fer clic sobre el botó Atura o Detener. Així es podrà visualitzar el que
s�ha descarregat fins al moment, usualment el text i una part de les imatges. A continuació
podem decidir si volem completar la descàrrega polsant el botó Actualitzar.
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• Estalviar passes emprant l�opció Preferits o Favoritos. Les adreces web solen ser
difícils de manejar i és freqüent cometre errades en escriure-les. Per evitar aquests
problemes i estalviar temps és convenient acostumar-se a guardar en Preferits o
Favoritos les adreces de les pàgines que vulguem tornar a visitar.

• Ajustar la resolució del monitor. A major resolució de monitor (divisió de pantalla en un
número de píxels major) més podrem veure en pantalla mentre navegam. L�inconvenient és
que com més gran sigui la resolució, més petits veurem els continguts. La resolució
recomanada per navegar per Internet és de 800 x 600 píxels, si tenim un monitor de 14 o
15 polsades i de 1024 x 768 píxels, per a monitors de 17 polsades o més.

3. CORREU ELECTRÒNIC

3.1. COM FUNCIONA EL CORREU ELECTRÒNIC

Per poder rebre correu és necessari comptar amb un compte de correu o bústia dins un
servidor de correu que actua com a oficina postal de l�usuari. L�adreça de correu ha d�identificar
inequívocament el servidor de correu on s�ha d�enviar el missatge (és a dir, l�oficina postal del
destinatari) i la bústia del destinatari en aquest servidor. Per això, les adreces de correu
consten de dues parts:

Nom_usuari@nom_servidor_de_correu
Exemple: jperez@educacio.caib.es

La part situada a la dreta del signe @ és el nom de domini de l�ordinador que actua com a
servidor de correu del destinatari (al nostre exemple educacio.caib.es). La part situada a
l�esquerra del signe @ identifica la bústia de l�usuari en aquest servidor de correu.

Si enviam un missatge a un destinatari que té com a adreça de correu la de l�exemple anterior
el procés que té lloc és el següent. En primer lloc, el nostre programa de correu ha de
connectar amb el nostre servidor de correu de sortida per entregar-li el missatge (les dades que
identifiquen el nostre servidor de correu de sortida i d�entrada han d�estar correctament
configurades al nostre programa de correu). A continuació, el nostre servidor de correu envia el
missatge fins al servidor de correu del destinatari, que comprova si conté un compte o bústia
amb el nom d�usuari que figura a l�adreça. En cas afirmatiu, el missatge s�emmagatzema a la
bústia del destinatari. Si no es troba cap compte amb aquest nom d�usuari el missatge es torna
al remitent amb el corresponent missatge d�error. El missatge, juntament amb els altres que hi
puguin arribar, romandrà a la bústia del destinatari fins que aquest utilitzi el seu programa client
de correu i sol·liciti rebre els missatges. En aquest moment, el programa de correu del
destinatari connecta amb el seu servidor de correu, el qual li enviarà els missatges que conté la
seva bústia. Un cop completada la transferència amb èxit, els missatges s�esborren de la bústia
del destinatari.

A continuació, veurem les operacions més freqüents en el maneig d�un programa client de
correu. En aquest apartat ens referirem als programes de correu gratuïts de Netscape
(Missatgeria del Netscape ) i de Microsoft (Outlook Express )3.

Per poder enviar i rebre correu haurem de configurar en el programa client de correu les dades
del nostre servidor de correu. A l�Annex IV teniu informació sobre com realitzar aquesta
operació en ambdós programes.

L�aspecte dels dos clients de correu és similar. La finestra principal d�ambdós programes conté
tres parts fonamentals: un marc a l�esquerra amb les diferents carpetes on es guarden els
missatges de correu, i dos marcs a la dreta. Al marc dret superior surt la llista de missatges que

                                                     
3 A partir d�ara s�utilitzaran les icones  i  per referir-se als diferents procediments i opcions
amb el programa de correu de Netscape i l�Outlook Express, respectivament.

mailto:jperez@educacio.caib.es
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conté la carpeta seleccionada i al marc dret inferior podem visualitzar el contingut del missatge
que tenim seleccionat a dalt.

 Outlook Express:

 Netscape:

Els missatges de correu s�organitzen en carpetes. Les carpetes principals, que apareixen per
defecte, són les següents:
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• Bandeja de entrada  o Inbox . Aquí es guarden els missatges rebuts.
• Bandeja de salida  o Unsent Messages . Aquí es guarden els missatges que hem

d�enviar fins al moment que estiguem connectats i surtin cap a la seva destinació.
• Elementos enviados  o Sent . Aquí es guarda una còpia dels missatges que han

estat enviats.
• Elementos eliminados  o Trash . Aquí es guarden els missatges esborrats com a

mesura de seguretat, per si de cas necessitam recuperar-los en algun moment. Quan els
esborrem d�aquesta carpeta seran eliminats definitivament.

• Borrador  o Drafts . Aquí es pot guardar un esborrany d�un missatge inacabat fins al
moment que es completi i s�hagi d�enviar.

A més d�aquestes carpetes podem crear noves carpetes, per exemple per organitzar els
nostres missatges per temes, segons remitents, etc. Els missatges es poden moure d�una
carpeta a altra, copiar-los, esborrar-los, etc. Per això, només hem de seleccionar els arxius en
qüestió, polsar damunt amb el botó dret i triar l�opció corresponent del menú de context.
Anàlogament, per crear una nova carpeta hem de seleccionar dins el marc que conté
l�estructura de carpetes el punt on volem crear la nova carpeta, polsar amb el botó dret i triar
l�opció Nova carpeta o subcarpeta  o Carpeta nueva .

3.2. REDACTAR MISSATGES

 Per redactar un nou missatge amb l�Outlook Express hem de polsar el botó Correo nuevo
de la barra de botons del programa. Llavors hi apareix una finestra com aquesta:

Als camps Para, CC i CCO s�han d�escriure les adreces de correu dels destinataris. Si són
diversos destinataris, se separen per comes (,) o punts i comes (;). El camp Para és per als
destinataris principals del missatge. El camp CC és per als destinataris que volem que rebin
una còpia del missatge (les inicials CC signifiquen Carbon Copy per analogia a la manera com
es feien les còpies de cartes amb les màquines d�escriure tradicionals). Els destinataris que
figuren al camp CC podran ser vists per tots els destinataris dels missatges, és a dir, tothom
que rebi el missatge sabrà que aquestes persones n�han rebut còpia. Al camp CCO podem
escriure els destinataris que volem que rebin còpia, però que no siguin vists pels altres, és a
dir, cap destinatari del missatge podrà saber que aquests usuaris n�han rebut una còpia.
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Si el camp CCO no hi apareix inicialment podem fer que aparegui entrant al
menú Ver i seleccionant l�opció Ver todos los encabezados.

Hi ha la possibilitat d�emplenar el contingut dels tres camps anteriors fent clic directament sobre
Para:, CC: o CCO:. Amb això accedirem a la Llibreta d�adreces, amb la qual podem
seleccionar els destinataris d�una llista:

A la finestra que hi apareix seleccionam de la llista el destinatari i polsam sobre el botó que ens
interessi (Para:, CC:, o CCO: ) per incloure�l com a destinatari del missatge. Finalment, polsam
Aceptar. El procediment per afegir entrades a la Llibreta d�adreces s�explica a l�apartat
dedicat a aquesta eina.

Després d�especificar els destinataris, hem d�especificar el tema del missatge al camp Asunto i
escriure el cos del missatge a la part inferior de la finestra. Disposam d�una barra de format per
seleccionar tipus de lletra, mida, estil, color, alineació, etc.

  Per redactar un nou missatge amb el programa de correu de Netscape hem de polsar
sobre el botó Nou msg de la barra de botons del programa, o anar al menú
Fitxer→→→→Nou→→→→Missatge. Hi apareixerà una finestra com la següent:
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En aquest cas per afegir un nou destinatari del missatge hem de polsar la tecla Intro ↵. A la
nova línia de destinatari que hi apareix podem polsar el botó de l�esquerra per indicar el tipus
de destinatari: destinatari principal  (Per-a:), destinatari de còpia (CC:) o destinatari ocult de
còpia (Bcc:). També podem afegir automàticament un destinatari emprant la llibreta
d�adreces. Per això hem de polsar el botó Adreces, seleccionam el destinatari i polsam el botó
adequat per indicar el tipus de destinatari (Per-a:, Cc: o Bcc:).

3.3. ADJUNTAR ARXIUS A UN MISSATGE

Els programes de correu ens permeten enviar arxius juntament amb el missatge. A continuació
s�explica el procediment que s�ha de seguir tant amb l�Outlook Express com amb el programa
de correu de Netscape:

 A la finestra de missatge nou hem de polsar sobre el botó Adjuntar. Hi apareixerà una
finestra similar a la de l�explorador de Windows, que ens permetrà explorar l�arbre de carpetes
del nostre disc dur per seleccionar l�arxiu que hi volem adjuntar. Mantenint polsada la tecla
Control podem seleccionar més d�un arxiu. Finalment polsam el botó Adjuntar per afegir els
arxius seleccionats al missatge.

 A la finestra de redacció del missatge hem de polsar el botó Adjunta i seleccionar l�opció
Fitxer:

A continuació cercam i seleccionam l�arxiu que hi volem adjuntar. Igualment si volem
seleccionar més d�un arxiu ho podem fer mantenint polsada la tecla Control. Finalment polsam
el botó Abrir per afegir els arxius seleccionats al missatge.

No convé enviar arxius adjunts amb una grandària total superior a 2 Mb, ja que la majoria dels
servidors de correu tenen una limitació d�espai per a les bústies dels usuaris que pot estar al
voltant d�aquest valor, i ens arriscaríem que els arxius no arribassin al destinatari. En aquest
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sentit ens serà molt útil comprimir els arxius, si són grans, abans d�adjuntar-los. D�aquesta
manera també reduirem els temps d�espera tant a l�enviament com quan l�usuari de destinació
recuperi del seu servidor els missatges. Si necessitau informació sobre com comprimir i
descomprimir fitxers consultau l�Annex I d�aquest tutorial.

3.4. ENVIAR UN MISSATGE

Els missatges es poden escriure sense necessitat d�estar connectats i enviar-los més endavant,
tots plegats, quan ens vulguem connectar. A continuació s�expliquen les passes que s�han de
seguir en ambdós programes:

 Un cop confeccionat un missatge podem utilitzar l�opció Archivo →→→→ Enviar más tarde de la
barra de menús de la finestra de missatge nou. L�efecte d�aquesta opció serà enviar el
missatge a la Bandeja de salida. Podem confeccionar tots els missatges que desitgem en una
sessió amb el programa i enviar-los a la Bandeja de salida. Quan vulguem connectar amb
Internet per enviar els missatges i rebre els que ens hagin pogut enviar hem de fer clic sobre el
botó Enviar i recibir. Llavors, s�establirà una connexió amb Internet i tots els missatges de la
Bandeja de salida seran enviats als seus destinataris. Si feim ús del botó Enviar, el missatge
serà enviat immediatament al servidor de correu, per a la qual cosa s�establirà una connexió
amb Internet. Si volem que en polsar el botó Enviar els missatges vagin a la bandeja de salida
en lloc de ser enviats directament, ho podem especificar a les opcions del programa. Per això
hem d�anar al menú Herramientas→→→→Opciones, i a la fitxa Enviar desactivam l�opció Enviar
mensajes inmediatamente.

 Al programa de correu de Netscape, un cop confeccionat el missatge podem polsar el botó
Envia si volem enviar el missatge immediatament, o bé seleccionar l�opció Envia més tard del
menú Fitxer, amb la qual cosa el missatge es guardarà a la carpeta Unsent Messages fins al
moment que decidim enviar-los. Si tenim missatges a la carpeta Unsent Messages, el
programa ens avisarà en tancar-lo i en obrir-lo que existeixen aquests missatges i ens
demanarà si els volem enviar en aquest moment. Podem enviar aquests missatges en el
moment que desitgem triant l�opció Envia els missatges per enviar del menú Fitxer. També
tenim la possibilitat de guardar un missatge que no hem acabat en una sessió de treball a la
carpeta d�esborranys, Drafts, per continuar treballant amb aquest en una propera sessió i
enviar-lo posteriorment. Per això hem d�anar al menú Fitxer, obrir el submenú Anomena i desa
i seleccionar l�opció Esborrany. Per continuar treballant en aquest missatge en una altra sessió
només hem de seleccionar la carpeta Draft i fer un doble clic sobre el missatge per obrir-lo.
Llavors podem continuar treballant al missatge i un cop completat enviar-lo.

Activitat obligatòria 2
Envia un missatge al tutor indicant al cos del missatge que li envies adjunt un
arxiu d�imatge que conté un mapa de Galícia. Adjunta l�arxiu que vares
descarregar a l�activitat obligatòria 1. El tutor et confirmarà la recepció del
missatge amb l�arxiu adjunt amb un missatge de resposta que hauràs de
recuperar posteriorment.

3.5. REBRE MISSATGES

 Per rebre els missatges amb l�Outlook Express només hem de fer clic sobre el botó Enviar i
recibir. Llavors el programa connectarà amb el nostre servidor de correu i comprovarà si tenim
correu a la nostra bústia. En cas afirmatiu els missatges de correu seran transferits al nostre
ordinador i es guardaran dins la carpeta Bandeja de entrada. Per veure la llista de missatges
rebuts hem de fer clic sobre la icona de la carpeta Bandeja d�entrada al marc esquerre. Al
marc de la dreta es podran veure els missatges rebuts remarcats amb negreta i amb una icona
que representa un sobre tancat. Per llegir un dels missatges rebuts el seleccionam fent un clic i
en podrem veure el contingut al marc inferior (la icona del missatge canviarà llavors a un sobre
obert). Si el missatge conté arxius adjunts apareixerà indicat per una icona d�un clip junt a
l�assumpte del missatge. Per obrir o guardar els arxius adjunts hem de fer un clic sobre la icona
del clip que apareix al marc inferior:
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Per obrir qualsevol arxiu adjunt podem fer un clic al damunt i, al quadre de diàleg que hi
apareix, seleccionar si volem obrir-lo o guardar-lo. També podem guardar els arxius adjunts
seleccionant l�opció Guardar datos adjuntos del menú anterior.

 Per rebre els missatges amb el client de correu de Netscape hem de polsar la icona
Recupera. Llavors el programa es connecta amb el nostre servidor de correu i si hi ha
missatges nous a la nostra bústia són transferits al nostre ordinador i guardats a la carpeta
Inbox. Si el missatge conté arxius adjunts apareixerà la icona d�un clip al marc del missatge.
Fent clic sobre aquesta icona s�obrirà un nou marc a la part inferior amb els arxius adjunts que
conté el missatge. Fent doble clic sobre les icones dels arxius adjunts podrem triar entre obrir-
los o guardar-los.

Si no estam segurs de qui ens envia un arxiu adjunt o, fins i tot, encara que en
coneguem el remitent no estam segurs del seu contingut o no es fa cap
referència al cos del missatge sobre l�arxiu adjunt, és recomana no obrir-lo, ja
que podria contenir un virus. El número de virus que actualment circulen per
Internet i que s�envien com a arxius adjunts en missatges de correu per intentar
infectar l�ordinador del destinatari, ha augmentat espectacularment als darrers
anys. Molts d�aquests virus utilitzen la llibreta d�adreces de l�ordinador infectat
per reenviar-se automàticament a totes les adreces emmagatzemades a
l�ordinador de l�usuari infectat. Per això, encara que coneguem el remitent del
missatge, si no estam segurs del contingut de l�arxiu el que convé fer és
esborrar-lo directament, o bé, abans d�obrir-lo, posar-nos en contacte amb el
remitent per assegurar-nos que l�adjunt no és un virus. Si voleu esborrar l�adjunt
recordau que en esborrar un missatge es guarda una còpia a la carpeta
Elementos eliminados (Outlook Express) o Trash  (Netscape) i haureu
d�esborrar-lo també d�aquesta carpeta per eliminar-lo definitivament. Abans
d�obrir qualsevol arxiu adjunt de dubtós contingut és igualment recomanable,
guardar-lo prèviament i passar-li un antivirus actualitzat per comprovar que està
lliure de virus.

3.6. RESPONDRE I REENVIAR MISSATGES

Per respondre un missatge que hem rebut, no és necessari tornar a escriure l�adreça del
remitent. Tenim una opció que ens permet respondre directament el remitent d�un missatge:

 A l�Outlook Express seleccionam el missatge que volem respondre i polsam sobre el botó
Responder al remitente (reply, en anglès). D�aquesta manera s�obre una finestra de redacció
de missatge que ja té emplenat el camp destinatari amb l�adreça del remitent del missatge. El
camp Asunto també apareix emplenat amb el tema del missatge que estam responent precedit
de Re: per indicar que es tracta d�una resposta a aquest missatge. Al cos del missatge hi
apareix el missatge original marcat per una línia vertical a l�esquerra. Sobre aquest podem
escriure la nostra resposta. Si el missatge que volem respondre ha estat enviat amb còpia a
altres destinataris i en volem respondre tots al mateix temps, podem fer servir l�opció
Responder a todos de la barra de botons. També podem enviar una còpia d�un missatge que
hem rebut a algun destinatari diferent del que ens l�ha enviat. Per això seleccionam el missatge
i polsam sobre el botó Reenviar (Forward, en anglès). Llavors s�obrirà una finestra de redacció
de missatge que conté el text del missatge, els arxius adjunts (si el missatge rebut els portava) i
el camp assumpte emplenat amb el tema del missatge precedit per Fw:. Caldrà posar l�adreça
del nou destinatari. Si volem podem afegir els nostres comentaris al text del missatge.
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 Les mateixes opcions per respondre missatges es troben al programa de correu de
Netscape. Per respondre el remitent d�un missatge hem de seleccionar el missatge i polsar el
botó Respon. Per respondre el remitent i tots els usuaris que han rebut còpia del missatge hem
de polsar el botó Re:tothom. Si el que volem és enviar una còpia d�un missatge rebut a un altre
destinatari, hem de polsar sobre el botó Reenvia i posar l�adreça del destinatari.

3.7. LLIBRETA D�ADRECES

La llibreta d�adreces proporciona un espai per emmagatzemar les adreces de correu i les dades
dels nostres destinataris de correu. Quan estam creant un missatge podem escollir fàcilment
els destinataris triant-los de la llibreta. Podem crear diferents carpetes per organitzar les
adreces dels nostres contactes. Una altra opció molt útil de la llibreta és la de crear grups de
destinataris. Seleccionant un grup com a destinatari d�un missatge, aquest s�enviarà a tots els
membres del grup i ens estalviarem el procés d�anar seleccionant-los un per un. Els
procediments per afegir i organitzar les entrades de la llibreta d�adreces en ambdós programes
es descriuen a continuació:

 Per afegir noves entrades a la llibreta d�adreces hem d�obrir la llibreta polsant el botó
Direcciones de la barra de botons, o bé triant l�opció Libreta de direcciones del menú
Herramientas:

1. Seleccionam la carpeta a la qual volem afegir el contacte.
2. Polsam el botó Nuevo i a continuació seleccionam Nuevo contacto.
3. A la finestra d�introducció de dades que hi apareix hem d�escriure com a mínim dins la

fitxa Nombre un nom per al nou contacte i la seva adreça de correu en els camps
corresponents. Podem emplenar si volem la resta de camps i agregar tota la informació
que desitgem a les altres fitxes. Finalment polsam Aceptar per afegir el nou contacte a
la llibreta.

Podem afegir noves carpetes a la llibreta per organitzar els nostres contactes. Per crear una
nova carpeta hem de polsar el botó Nuevo i a continuació seleccionar l�opció Nueva carpeta. A
continuació, introduïm el nom de la nova carpeta i polsam Aceptar.

Podem moure un contacte a una altra carpeta o grup. Per fer això hem de seleccionar el nom
del contacte que volem moure i arrossegar-lo de la llista situada a la dreta a la carpeta o grup
de l�esquerra en el qual volem situar-lo.

Ens pot interessar crear grups de correu que contenguin un grup de contactes de la nostra
llibreta. D�aquesta manera només haurem de seleccionar el nom del grup com a destinatari del
missatge quan vulguem enviar un missatge a tots els membres del grup. Per fer un grup hem
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de polsar el botó Nuevo i a continuació seleccionar l�opció Grupo nuevo. S�obrirà el quadre de
diàleg de propietats del grup:

Al quadre Nombre del grupo escrivim el nom del grup. Per afegir una persona de la llibreta
d�adreces al grup polsam el botó Seleccionar miembros. Llavors hi apareix una finestra en la
qual podem seleccionar els membres del grup. Podem anar seleccionant els membres del grup
d�un en un de la llista de l�esquerra i anar polsant el botó Seleccionar per afegir-los al grup
(mantenint polsada la tecla Control podem fer una selecció múltiple i afegir tots els membres
d�una sola vegada):

Finalment polsam Aceptar i el nou grup s�afegirà a la llibreta:
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L�Outlook Express està configurat per defecte de manera que quan ens enviïn un missatge i
utilitzem l�opció Respondre per contestar el remitent, s�afegeixi automàticament l�adreça
d�aquest a la llibreta.  En la llista de missatges de la Bandeja de entrada o d�una altra carpeta
de correu, podem afegir a la llibreta l�adreça del remitent d�un missatge fent un clic amb el botó
dret sobre el missatge i seleccionant l�opció Agregar remitente a Libreta de direcciones.

 Les operacions de gestió de la llibreta d�adreces del programa de correu de Netscape són
molt similars a les de l�Outlook Express. Per obrir la llibreta d�adreces de Netscape hem d�anar
al menú Communicator i seleccionar Llibreta d�adreces:

En aquest programa cada carpeta de contactes rep el nom de llibreta d�adreces. Podem afegir
noves carpetes o llibretes d�adreces seleccionant l�opció Nova llibreta d�adreces del menú
Fitxer. Les adreces es poden moure o copiar d�una carpeta a una altra emprant les opcions
Retalla o Copia del menú de context que sorgeix en polsar amb el botó dret sobre una adreça
o una selecció d�adreces. Polsant amb el botó dret sobre la carpeta de destinació podem
seleccionar l�opció Enganxa per executar l�acció d�enganxar les adreces en aquesta carpeta.

Per afegir una nova adreça, selecciona la carpeta en la qual la volem emmagatzemar i polsam
el botó Nova targeta. A continuació emplenam les dades del nou contacte i polsam Acceptar.

Podem crear un grup de correu polsant el botó Nova llista. A la finestra que hi apareix hem
d�introduir el nom del grup al camp Nom de la llista. Els components del grup es poden afegir
arrossegant-los des  de la llista de la llibreta d�adreces:
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Amb el programa de correu de Netscape també podem afegir directament l�adreça de correu
del remitent d�un missatge polsant sobre el missatge amb el botó dret i seleccionant l�opció
Afegeix el remitent a la llibreta d�adreces. També es poden afegir les adreces del destinatari
o el remitent d�un missatge directament a la llibreta d�adreces polsant sobre els enllaços a
aquests que apareixen subratllats a la capçalera del cos del missatge.

Activitat d'introducció 5
1) Fes un grup de correu que contengui les adreces de la resta de companys

al curs.
2) Envia un missatge a tots els companys del curs mitjançant la selecció com

a destinatari del grup creat des de la llibreta d�adreces. En el cos del
missatge pregunta als companys quin curs o cursos a distància estarien
interessats a fer.

3) Contesta els missatges que rebis que et demanin quins cursos a distància
estaries interessat a fer emprant l�opció de Respondre només al remitent.

Activitats opcional 4
Crea una nova carpeta de correu anomenada Correu_curs i mou tots els
missatges que has enviat i que has rebut des de les carpetes on es troben a la
carpeta Correu_curs..

4. COM SEGUIR UN CURS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA
Els cursos del Programa de formació a distància del Servei de Formació Permanent del
Professorat de la Conselleria d�Educació i Cultura de la CAIB es realitzen a través d�Internet
mitjançant un entorn de formació anomenat Moodle. El Moodle és una eina que facilita la
creació d�entorns educatius per al desenvolupament de cursos a distància sobre Internet.
Aquests tipus d�entorns basats en Web tenen les següents característiques:
• Permeten posar a l�abast dels participants als cursos els materials i tota la informació

necessària per seguir el curs, amb el format hipermèdia característic de les pàgines web.
• Faciliten la interacció i el treball cooperatiu mitjançant la integració d�eines de comunicació

pròpies (fòrums, xat, etc.).
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• Incorporen eines que faciliten al tutor les tasques de seguiment i avaluació del treball de
l�alumnat.

Per accedir a l�entorn de formació Moodle és necessari disposar d�un ordinador amb connexió a
Internet i tenir instal·lat un navegador web com a Netscape o MS Internet Explorer amb les
opcions de Java i JavaScript activades (aquestes opcions es troben normalment activades per
defecte en la configuració del navegador). També és necessari tenir habilitades les galetes -
cookies-  en el vostre navegador.

Per poder accedir a l'entorn de formació és un requisit imprescindible disposar de l'adreça de
correu del tipus profe@educacio.caib.es que la Conselleria d'Educacio i Cultura proporciona al
professorat de les Illes Balears, ja que els valors de nom d'usuari i contrasenya que s'han
d'introduir per accedir a l'entorn de formació són els mateixos que els d'aquest compte de
correu. Aquest requisit és necessari també, per poder accedir als formularis de sol·licitud
d�inscripció als cursos a distància. La sol·licitud d�inscripció a un curs a distància es fa a través
d�Internet i per poder accedir-hi haureu d�introduir el vostre nom d�usuari i la contrasenya de
correu electrònic. Si encara no disposau d�aquest compte de correu electrònic el podeu
sol·licitar en la següent adreça:
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email.htm

Cada participant disposa d�un tutor encarregat de supervisar el correcte desenvolupament del
curs, d'orientar, de donar suport i resoldre els problemes que puguin sorgir durant el seu
desenvolupament. La via de comunicació és exclusivament telemàtica, a través de les eines de
comunicació que incorpora l'entorn de formació. Els participants en un curs a distància han de
fer individualment les activitats que figuren a l�agenda del curs i lliurar de manera progressiva
les activitats d�entrega obligatòria al tutor.

Els materials del curs (tutorials, arxius de pràctiques, agenda del curs, etc.) es poden obtenir
del CD-ROM del curs o descarregar de l�entorn de formació.

Els participants admesos en un curs rebran per correu electrònic a la seva adreça en
educacio.caib.es un missatge amb la informació necessària per al començament del curs.

4.1. ACCÉS ALS CURSOS

Per accedir a l'entorn de formació heu d'introduir al navegador l'adreça següent:

http://dweib.caib.es/moodle/

També podeu accedir des del WEIB (Web Educatiu de les Illes Balears), http://weib.caib.es ,
des de la secció Formació / Entorn de Formació / Accés als cursos.

Llavors hi apareixerà la pàgina d'entrada a l'entorn, en la qual serà requerit el nom d'usuari i
contrasenya de l'usuari:

mailto:profe@educacio.caib.es
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email.htm
http://dweib.caib.es/moodle/
http://weib.caib.es/
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Com s'ha comentat abans, els valors de nom d'usuari i contrasenya que s'han d'introduir per
accedir a l'entorn de formació són els mateixos que els del vostre compte de correu en
educacio.caib.es (en particular el nom d'usuari és la lletra "x" seguida del DNI sense lletra, per
exemple x12345678, i la contrasenya, aquella que tingueu actualment com a contrasenya del
compte de correu). Si us canviau la contrasenya del vostre compte de correu en
educacio.caib.es, el nou valor de contrasenya serà el que haureu de fer servir també per
accedir a l'entorn de formació. Per a més informació sobre la política de funcionament dels
comptes de correu del domini educacio.caib.es (sol·licitud, canvi de contrasenya, període de
caducitat de la contrasenya, etc.), podeu consultar al WEIB (http://weib.caib.es) la secció
Suport tècnic / Adreça electrònica.

Activitat d'introducció 6
Per practicar dins l�entorn de formació emprarem un curs que conté un model que
reprodueix l'estructura i els continguts d'un dels cursos de programa de formació a
distància, a fi d'experimentar les possibilitats d'aquest entorn virtual de formació.
Dins aquest curs trobareu els materials i els continguts del curs d�Aprofundiment
en les TIC i podreu experimentar amb les eines de comunicació i avaluació de
l�entorn.
1) Accediu a l'entorn de formació introduint l�adreça http://dweib.caib.es/moodle/

al vostre navegador: Introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya i polsau
sobre el botó 'Entrada' per accedir a l'entorn de formació.

2) Si estau donats d'alta al curs de pràctiques, "Curs d'internet preparatori per
a la formació a distància", aquest curs us apareixerà a la pàgina inicial de
l'entorn de formació dins la secció "Els meus cursos":

http://weib.caib.es/
http://dweib.caib.es/moodle/
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Per accedir el curs només heu de fer clic sobre el seu títol.

3)  Quan entreu al curs us apareixerà la pàgina inicial del curs:

4) Navegau per les distintes pàgines de recursos del curs (Agenda, Informació
general, Materials, Preguntes més freqüents) i examinau-ne el contingut.

5) Entrau a la pàgina de materials i descarregau al disc dur del vostre ordinador
el tutorial de Recerca d'informació a internet. Els tutorials que apareixen a la
pàgina de materials són documents en format PDF. Per poder visualitzar-los
és necessari tenir instal·lat l�Acrobat Reader. Aquest programa es pot
descarregar també des de la pàgina de materials del curs. Si voleu informació
sobre com utilitzar l�Acrobat Reader, consultau l�Annex II d�aquest tutorial.
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La pàgina principal d'un curs està organitzada en diferents seccions:

• Capçalera:
És la secció superior de la pàgina. Conté el títol del curs, la barra de navegació i el nom de
l'usuari que ha accedit al curs. També conté un enllaç de sortida per sortir del curs i tancar la
sessió de l'usuari a Moodle.

• Columna esquerra:
Aquesta secció conté una sèrie de panells d'utilitats, que permeten accedir directament als
diferents continguts del curs, així com d'altres amb funcions generals de Moodle, que permeten
realitzar accions diverses sobre el curs.

• Columna central
Aquesta secció conté una sèrie de blocs o caixes temàtiques amb els diferents materials i
activitats del curs. El primer bloc o caixa 0 és l'àrea de materials i eines generals del curs:

En aquesta secció hi apareixen diferents apartats:
1) Recursos

Informació general. Conté els objectius, continguts, destinataris, dates, durada,
metodologia, criteris d�avaluació i persones encarregades de la coordinació i el suport
tècnic.
Agenda. És l�eina bàsica de guia i autocontrol de les activitats que s�han de fer per
completar el curs, amb indicacions dels moments en què s�ha de contactar amb la tutoria o
s�han de realitzar les avaluacions. Està disponible en format de pàgina web i també en
format de document pdf, dins l'apartat de materials, per facilitar-ne la impressió. Teniu
també una còpia de l�agenda al CD-ROM de Materials de Formació.
Materials. Són els materials del curs: tutorials, arxius de pràctiques, recursos addicionals...
Tots aquests materials els teniu disponibles també al CD-ROM de Materials de Formació i,
per tant, no és necessari que els descarregueu d'Internet, a no ser que s'hagin actualitzat
amb data posterior a la d'edició del CD-ROM de materials.
Preguntes més freqüents. S'hi indica una resposta a les diferents qüestions o problemes
més freqüents que van sorgint durant el desenvolupament del curs.

2) Correu electrònic.
WeibMail. L'entorn de formació a distància fa servir els comptes de correu institucional del
professorat de les Illes Balears en educacio.caib.es per a la comunicació per correu
electrònic entre els tutors i els participants d'un curs. En aquest apartat teniu un enllaç cap
al gestor de correu web dels comptes en educacio.caib.es: el WeibMail. Aquesta eina és
accessible també des del WEIB (Web Educatiu de les Illes Balears), però si utilitzau aquest
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enllaç que apareix dins el curs de Moodle, podreu accedir directament al WeibMail amb el
vostre compte de correu en educacio.caib.es, sense necessitat de tornar a introduir el
vostre nom d'usuari i contrasenya, ja que es faran servir de manera automàtica els que ja
vàreu introduir en obrir la vostra sessió de feina a Moodle.

3) Fòrums
Fòrum principal . Aquest és el fòrum principal del curs, on podeu publicar missatges de
temàtica general que puguin ser d'interès per a tots els usuaris del curs.
Novetats. Aquest és el fòrum de notícies, en el qual, en principi només pot publicar
missatges el tutor o tutora del curs, com, per exemple, missatges sobre modificacions,
canvis al disseny inicial del curs, errades als materials, etc. Aquest fòrum està directament
relacionat amb el panell 'Últimes notícies' que apareix a la columna lateral dreta, de
manera que quan el tutor o tutora publica un missatge en aquest fòrum, hi apareixerà un
avís amb un enllaç cap als missatges nous publicats pel tutor o tutora des de la vostra
darrera visita al curs.
Ajudes i intercanvis entre alumnes. L'objectiu d'aquest fòrum és que pugui servir com
instrument principal per a l'intercanvi i col·laboració entre els participants en relació amb les
activitats proposades a realitzar durant el curs.
Opinions sobre el curs i suggeriments. Aquest fòrum està obert perquè pugueu publicar
les vostres opinions, aportacions, suggeriments sobre qualsevol aspecte que us interessi
comentar, aspectes que penseu que s'han de modificar, etc.

4) Xats
Sala de xat general. En aquest apartat teniu una sala xat on podeu realitzar converses en
línia amb altres usuaris connectats al curs. Per a l'ús d'aquesta eina de comunicació pot
resultar molt útil el panell 'Usuaris en línia' que apareix a la columna lateral esquerra, ja
que en aquest, es pot visualitzar els usuaris actualment connectats al curs i, proposar-los,
per exemple, amb l'enviament d'un missatge de correu electrònic si voldríem participar en
un xat.

Per davall d'aquest primer bloc o caixa 0 de materials i eines generals del curs, hi apareixen
una sèrie de caixes temàtiques numerades (caixa 1, caixa 2, caixa 3, �). En aquestes caixes
temàtiques apareixen les activitats obligatòries que s'indiquen a l'agenda del curs, agrupades
per mòduls, en el cas que el curs disposi de més d'un mòdul o tutorial. Així, aquestes caixes
temàtiques poden contenir, en funció del curs que es tracti, diversos tipus d'activitats
obligatòries, com poden ser tasques (activitats obligatòries que impliquen l'enviament del
resultat de la feina feta com a un arxiu que s'ha de trametre al tutor o tutora del curs), proves
d'avaluació (qüestionaris tipus test de qualificació automàtica), activitats consistents en fer
aportacions a fòrums específics, participació en xats, etc. La darrera activitat obligatòria de
cada curs, que coincideix amb la darrera caixa temàtica del curs, és la realització de la
valoració del curs, que és la darrera activitat de realització obligada que figura a l'agenda.

• Columna dreta
Aquesta secció conté una sèrie de panells d'utilitats, relacionats amb l'organització temporal del
curs, com és el cas del panell d'últimes notícies, el del calendari, el d'esdeveniments
pròxims, i el d'informe d'activitat recent.

• Peu de pàgina
Conté el nom de l'usuari que ha iniciat la sessió de treball en el curs, l'enllaç 'Inici' per anar a la
pàgina inicial d'accés a Moodle i l'opció 'Sortida', la qual es troba també a la capçalera de la
pàgina principal del curs. Convé acostumar-se a fer servir l'enllaç 'Sortida' per abandonar el
curs, ja que d'aquesta manera la nostra sessió de feina en Moodle quedarà tancada i evitarem
que un altre usuari que faci servir el mateix ordinador en què hem estat treballant pugui entrar
al nostre curs utilitzant la nostra identitat.

Des de la pàgina principal del curs es pot accedir a qualsevol dels elements o pàgines que
composen el curs. Quan ens anem inserint pels diferents components del curs, a la capçalera
disposam d'una barra de navegació que ens guiarà, mostrant la situació en què es troba
l'element del curs que estam visitant. Polsant sobre qualsevol dels enllaços d'aquesta barra de
navegació podrem anar directament a un element de nivell superior dins l'estructura del curs:
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Cada un dels enllaços blaus d'aquesta barra és un hipervincle que ens condueix a un lloc
concret dins l'estructura del curs. En particular, els dos primers enllaços ens conduiran, el
primer, a la pàgina inicial de l'entorn de formació, i el segon (nom curt del curs), a la pàgina
principal del curs en què estam treballant.

A la part superior dreta es troba una llista desplegable en què apareixen tots els recursos, eines
i activitats disponibles dins el curs. Aquesta opció ens serà molt útil, ja que pot utilitzar-se per
passar d'una a altra secció o element del curs sense haver de passar per la pàgina principal,
agilitant molt la navegació.

4.2. ELS PANELLS D'UTILITATS

A la pàgina principal del curs existeixen dues columnes laterals amb una sèrie de panells amb
funcions diverses. Ja hem comentat que normalment aquests panells s'agrupen de manera que
a l'esquerra apareixen aquells que permeten accedir directament als diferents continguts del
curs i realitzar accions diverses predeterminades en Moodle, mentre que a la dreta se solen
agrupar aquells panells d'utilitats més relacionats amb l'organització temporal del curs. No
obstant això, el número i les posicions dels panells d'utilitats de les columnes laterals són
modificables pel tutor o tutora del curs, per la qual cosa ens podríem trobar amb una disposició
de panells diferent o que no aparegui algun dels que descriurem a continuació.

4.2.1. PANELL "PERSONES"
Aquest bloc permet accedir a la informació sobre la resta de companys del curs, alumnes i
tutors. Presenta, en principi, dos enllaços: 'Participants' i 'Edita perfil':

Enllaç "Participants"
Accedint en aquesta opció es presenta una llista amb informació resumida sobre els tutors i els
alumnes del curs. En aquesta llista apareix el nom complet de cada participant junt amb
l'adreça de correu en educacio.caib.es del participant. Si feim clic sobre l'hipervincle
corresponent a l'adreça de correu d'un dels participants s'obrirà directament el gestor de correu
web WeibMail amb el qual podem enviar, si volem, un missatge de correu a algun dels
participants o al tutor o tutora del curs, seleccionant l'opció de 'nou missatge' del WeibMail i
introduint com a destinatari l'adreça de correu que figura a la llista de participants.

Enllaç "Edita perfil"
L'entorn de formació Moodle permet que cada usuari publiqui una breu informació personal
sobre si mateix. Alguns dels camps no són editables amb la configuració actual de Moodle,
com és el cas del nom de l'usuari i l'adreça de correu, ja que la base de dades de Moodle està
sincronitzada amb la de comptes d'usuari de correu en educacio.caib.es, de manera que el
nom de l'usuari i la seva adreça de correu, són els que es troben definits en el seu compte de
correu institucional en educacio.caib.es.

Dins de les dades opcionals, a la part inferior de la pantalla d'edició de perfil, és molt
recomanable fer servir l'opció de pujar un arxiu d'imatge amb una foto personal en mida
"carnet". D'aquesta manera, la resta d'usuaris del curs podrà visualitzar la imatge personal de la
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resta de companys, la qual cosa contribueix a disminuir la impressió d'aïllament quan es
treballa en entorns virtuals d'aprenentatge.

Per pujar l'arxiu d'imatge de la nostra foto, hem de polsar sobre el botó 'Examinar' o 'Navega',
per seleccionar l'arxiu al nostre ordinador:

La imatge ha d'estar en format JPG o PNG (normalment el nom del fitxer ha d'acabar en .jpg o
.png). En acabar, feis clic al botó "Actualitza perfil" al capdavall de la pàgina i la imatge es
retallarà i es reduirà a una mida de 100x100 píxels. Quan torneu a visualitzar el vostre perfil és
possible que no hagi canviat la imatge. En aquest cas feu servir l'opció "Actualitza" del vostre
programa navegador.

4.2.2. PANELL "ACTIVITATS"
Aquest panell conté una llista amb tots les categories d'elements (recursos, activitats, eines,
�), que el curs conté a les diferents caixes temàtiques de la secció central de continguts:

El menú d'enllaços d'aquest bloc ens dóna accés a diferents pantalles, en què els elements del
curs apareixen agrupat per tipus. Així, per exemple, amb l'enllaç 'Fòrums' tendríem accés a
una pantalla en què apareixen recopilats tots els fòrums que apareixen en el curs. Amb la resta
d'enllaços podrem tenir una visió global en diferents pantalles de tots els elements del mateix
tipus que conté el curs, amb la possibilitat d'accedir des d'aquestes a l'element del curs que ens
interessi. És tracta d'una manera diferent de tenir ordenats els continguts del curs.

4.2.3. PANELL "ADMINISTRACIÓ"
Els alumnes trobaran en aquest panell, l'enllaç Qualificacions, que dóna accés a la pantalla de
qualificacions de l'alumne:

Un curs pot incloure una sèrie d'activitats qualificables com és el cas de les tasques, els
qüestionaris, així com d'altres activitats susceptibles de ser qualificades amb una nota. Fent
clic sobre l'opció 'Qualificacions' s'accedeix a una pantalla en la qual es troba una llista de
totes les activitats qualificables del curs, junt amb la puntuació obtinguda fins al moment actual.
Aquesta llista és privada, de manera que cada alumne només pot veure les seves
qualificacions:
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4.2.4. PANELL "USUARIS EN LÍNIA"
Aquest bloc ens informa dels altres usuaris que es troben actualment connectats al curs. És
útil, per exemple per veure qui estaria disponible per a un xat:

4.2.5. PANELL "CERCA"
Aquest bloc permet cercar informació en els missatges publicats en els fòrums del curs. Cerca
a tots els fòrums que contengui el curs, sense possibilitat de restringir a un fòrum determinat:

4.2.6. PANELL "ÚLTIMES NOTÍCIES"
Aquest bloc està relacionat amb el contingut del fòrum "Últimes notícies" o "Novetats" del
curs, de manera que en aquest panell es presenten les capçaleres dels 5 darrers missatges
més recents publicats en aquest fòrum. Polsant sobre l'enllaç d'un d'aquests missatges,
s'accedeix al fòrum i es pot veure el missatge complet:

En principi, tots els alumnes del curs estan subscrits de forma predeterminada al fòrum de
novetats o últimes notícies, de manera que també rebran còpia d'aquests missatges al seu
compte de correu particular en educacio.caib.es.
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La funció del bloc "Últimes notícies" consisteix en mantenir informat a l'alumnat de l'activitat
del fòrum de Novetats o Últimes Notícies, en el qual el tutor o tutora del curs anirà publicant
missatges amb instruccions, novetats, correcció d'errades, etc., útils per al desenvolupament
del curs.

4.2.7. PANELL "CALENDARI"
Aquest bloc ens presenta un calendari que pot utilitzar-se com a agenda personal. Aquest
calendari pot contenir 4 tipus d'esdeveniments temporals, però n'hi ha dos d'aquests tipus
especialment importants per a la nostra feina en un curs: els esdeveniments de curs i els
esdeveniments d'usuari:

• Esdeveniments de curs: Són dates importants per al curs en concret (per exemple les
dates límit per a l'entrega d'activitats obligatòries, dates concertades per a la realització de
xats, etc.), Només els tutors poden publicar esdeveniments de curs, els quals seran visibles
als calendaris de tots els usuaris del curs.

• Esdeveniments d'usuari: Són dates importants per a cada usuari en particular. Aquests
esdeveniments són visibles només al calendari de cada participant, però no al dels demés
usuaris. Òbviament, cada usuari pot introduir els esdeveniments que desitgi en el seu propi
calendari.

Quan es desplaça el cursor sobre el calendari, es despleguen unes minifinestres informatives
quan es passa sobre un dia marcat per un esdeveniment en particular.

4.2.8. PANELL "EVENTOS PRÓXIMOS"
Aquest bloc està directament relacionat amb el bloc "Calendario" i subordinat a aquest. Aquí
apareixeran els avisos de que està pròxima la data corresponent a un esdeveniment que figura
al calendari. També hi apareixeran enllaços per accedir directament a la descripció detallada
dels esdeveniments en qüestió.
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4.2.9. PANELL "ACTIVITAT RECENT"
La funció d'aquest bloc és presentar tots els canvis que s'han produït al curs des de la nostra
darrera visita. És un panell extremadament útil per tenir una visió ràpida de com s'està
desenvolupant el treball propi i de la resta de companys del curs.

 La informació recollida en aquest panell, inclou, entre d'altres, els punts següents:
• Nous membres del curs
• Nous elements del curs
• Nous missatges en els fòrums
• Tasques trameses per la resta de companys

Moodle marca les activitats recents basant-se només en l'hora i data de connexió. Per això, si
l'usuari surt del curs tancant la sessió o tancant completament totes les finestres obertes del
navegador que està fent servir, i es torna a connectar immediatament al curs, observarà que
hauran desaparegut els missatges marcats com a activitat recent i el panell apareixerà buit. No
obstant això, sempre podrem accedir  a l'informe complet d'activitat recent, el qual apareix com
a hipervincle en aquest panell, per accedir a una pantalla on podem cercar per dates,
informació detallada sobre tota l'activitat desenvolupada en el curs.

4.3. UTILITZACIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC AMB EL WEIBMAIL

Com s'ha comentat abans, l'entorn de formació a distància fa servir els comptes de correu
institucional del professorat de les Illes Balears en educacio.caib.es per a la comunicació per
correu electrònic entre els tutors i participants d'un curs. Si teniu configurat aquest compte de
correu en un programa client de correu com, per exemple, l'Outlook Express o la Missatgeria
del Netscape, el podeu fer servir per intercanviar missatges de correu electrònic amb el tutor o
tutora del curs, o amb la resta de companys (a l'Annex IV d'aquest tutorial apareixen detallades
les passes a seguir per configurar aquest compte a l'Outlook Express o a la Missatgeria de
Netscape). No obstant això, des de l'entorn de formació, també podreu enviar i rebre missatges
de correu electrònic fent servir l'enllaç al WeibMail, el gestor de correu web del WEIB per als
comptes de correu en educacio.caib.es. Aquesta opció us permet fer servir el vostre correu
electrònic des de qualsevol ordinador amb connexió a internet, sense necessitat de tenir cap
programa client de correu instal·lat i configurat.

Podeu consultar l'adreça de correu del vostre tutor o tutora o la de qualsevol altre participant
del curs mitjançant el panell 'Persones', opció 'Participants' que figura a la pàgina principal del
curs a Moodle. A la pantalla 'Participants' també es pot fer clic directament sobre l'adreça de
correu del tutor o d'un participant del curs, per accedir directament al WeibMail.

4.3.1. LLEGIR I RESPONDRE MISSATGES

A la secció central de recursos i eines generals d'un curs, així com a la pàgina inicial de l'entorn
de formació, apareix un enllaç que permet a l'usuari un accés immediat al seu compte de
correu en educacio.caib.es, mitjançant el gestor de correu web WeibMail. L'accés es produeix
de manera integrada en l'entorn de formació, de manera que l'usuari no ha de tornar a introduir
el nom d'usuari i contrasenya, per accedir amb el WeibMail al seu compte de correu en
educacio.caib.es.

Per consultar si tenim correu hem de fer clic sobre l'enllaç al WeibMail. Llavors, hi accedirem a
la safata d'entrada del nostre compte de correu on apareixen els missatges que hem rebut:
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Per llegir un missatge només hem de fer clic sobre el seu assumpte i s'obrirà una nova finestra
amb el contingut del missatge:

A la columna esquerra tenim un conjunt d'opcions que ens permeten realitzar diferents accions:
eliminar el missatge, respondre al remitent principal, respondre a tots els remitents (en cas que
hi hagi més d'un) o reenviar el missatge a un altre destinatari.

Per respondre al remitent principal del missatge farem clic al botó Respondre i apareixerà una
finestra com la següent:
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En aquesta finestra, el camp Per a:, apareix, per defecte, emplenat amb l'adreça del remitent.
Al camp de text inferior apareix el text del missatge que ens han enviat precedit pel símbol ">"
en cada línia. Si volem, podem deixar aquest text o esborrar-lo, i aquí escriurem el nostre
missatge de resposta.   

El gestor de correu WeibMail actualment no guarda còpia dels missatges enviats, per la qual
cosa si feis servir el WeibMail per enviar els vostres missatges de correu al tutor o tutora del
curs us recomanam que a més d'incloure el tutor o tutora del curs com a destinatari principal
del missatge al camp 'Per a:', us inclogueu també a vosaltres mateixos com a destinataris al
camp 'CC:' ("carbon copy"), per rebre una còpia del missatge enviat al tutor o tutora i tenir,
d'aquesta manera, constància dels missatges enviats durant el curs.

El gestor de correu WeibMail actual tampoc permet enviar arxius adjunts, per la qual cosa si
voleu enviar algun arxiu adjunt en un missatge de correu electrònic al vostre tutor o tutora,
haureu de fer servir un programa client de correu POP com, per exemple, l'Outlook Express o
la Missatgeria de Mozilla o Netscape. En aquest cas, es guardarà una còpia dels missatges
enviats de manera automàtica a la carpeta de missatges enviats que conté aquest tipus de
programari.

També és possible que el tutor us enviï algun arxiu adjunt en un missatge de correu electrònic.
En aquest cas, sí que podreu descarregar al vostre ordinador l'arxiu adjunt fent servir el gestor
de correu WeibMail actual.

Si us arriba un missatge amb algun arxiu adjunt apareixerà indicat amb el símbol d'un clip al
seu costat i en obrir el missatge, a la columna esquerra hi apareixerà un requadre amb el títol
Parts. Com a parts finals en aquest requadre hi apareixeran els arxius adjunts que contengui el
missatge:
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A l'exemple de la figura, el missatge rebut conté al requadre Parts un arxiu adjunt anomenat
act1.pdf. Per descarregar l'arxiu adjunt només hem de fer clic sobre el seu enllaç al requadre
Parts.

4.3.2. ENVIAR MISSATGES

Per redactar un missatge nou s�ha de fer clic a l'enllaç Nou Missatge. Llavors hi apareix una
finestra com la següent:

Al camp Per a: hem d'escriure l'adreça de correu del destinatari del missatge. Podeu consultar
l'adreça de correu del vostre tutor o tutora o la de qualsevol altre participant del curs mitjançant
el panell 'Persones', opció 'Participants' que figura a la pàgina principal del curs. Si anau a
enviar un missatge de correu al vostre tutor o tutora del curs, convé que al camp 'CC:' ("carbon
copy"), poseu la vostra adreça personal de correu en educacio.caib.es, per rebre una còpia
del missatge enviat al tutor o tutora i tenir, d'aquesta manera, constància dels missatges enviats
durant el curs a Moodle, ja que el WeibMail no guarda còpia dels missatges enviats.

Al camp Assumpte posarem un títol per al missatge i al requadre inferior escriurem el text del
missatge. Finalment polsarem el botó Enviar missatge.
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El gestor de correu WeibMail no permet enviar arxius adjunts, per la qual cosa si voleu enviar
algun arxiu adjunt en un missatge de correu electrònic al vostre tutor o tutora, haureu de fer
servir un programa client de correu POP com, per exemple, l'Outlook Express o la Missatgeria
de Mozilla o Netscape.

Activitat obligatòria 3
Envia un missatge de correu al tutor utilitzant l'enllaç al WeibMail des de
Moodle. Al cos del missatge indica-li que estàs fent una prova per enviar un
missatge de correu i demana-li que et contesti confirmant si l'ha rebut. Al camp
'CC:' ("carbon copy"), posa la teva adreça personal de correu en
educacio.caib.es, per rebre una còpia del missatge enviat al tutor. Un cop
enviat el missatge torna a entrar a la Safata d'entrada per comprovar si reps
una còpia del missatge enviat.

Un cop rebuda la resposta per part del tutor, respon-li amb un breu text
d�agraïment fent ús de l�opció Respondre al remitent.

4.4. FER APORTACIONS ALS FÒRUMS

Els fòrums permeten realitzar debats virtuals sobre una temàtica concreta. La seva estructura
organitzada per fils de discussió permet seguir el desenvolupament del debat i incorporar-s�hi
en qualsevol moment. És una eina fonamental per afavorir la interacció i la col·laboració entre
els participants d'un curs a distància.

Per accedir a qualsevol dels fòrums del curs només hem de fer clic sobre el seu enllaç. Quan
accedim a un fòrum apareix la llista de discussions d'aquest fòrum, ordenades per defecte
cronològicament, les més recents en primer lloc:

Aquesta pantalla ens indica qui és el creador de cada discussió o fil de missatges (és a dir, qui
va publicar el primer missatge del fil de discussió) i el número de respostes rebudes, així com la
data de la darrera resposta.

4.4.1. COMPOSICIÓ DE MISSATGES

Si feim clic sobre l'enllaç 'Afegeix un nou tema de debat' s'obrirà la finestra de composició de
missatges per iniciar un nou tema o fil de discussió al fòrum:
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La finestra de composició d'un nou missatge és molt simple. Requereix introduir un
"Assumpte" per al missatge, i el camp predominant és l'editor del cos del missatge, com es pot
veure a la figura anterior. Els elements a completar en aquesta finestra són els següents:
• Assumpte: Aquest text és el que apareixerà a la capçalera del missatge. És imprescindible

introduir un text en aquest camp per poder publicar un nou tema de discussió.
• Missatge: Per introduir el contingut del missatge disposau de l'editor visual d`HTML de

Moodle. Amb aquest editor podeu donar format al text que introduïu al cos del missatge, de
manera similar a com ho feis en qualsevol altre processador de textos i enriquir-lo amb tot
tipus d'elements (taules, vincles cap a altres elements d'internet com, per exemple, pàgines
web, imatges o fitxers). Si necessitau inserir una única imatge, el que podeu fer simplement
és adjuntar-la com un arxiu en el missatge, i aquesta serà mostrada automàticament al final
del missatge.
Una funció que fa extremadament útil aquest editor visual d'HTML de Moodle és que es pot
fer servir l'opció de copiar i enganxar des de qualsevol altra aplicació, com pot ser el
processador de text que facem servir habitualment, conservant el format original del text
(l'editor visual d'HTML de Moodle inserirà automàticament les etiquetes de codi HTML
necessàries perquè el text es visualitzi al navegador web amb el format del text original).

• Subscripció: Si s'activa la subscripció es rebrà per correu electrònic a la vostra adreça en
educacio.caib.es una còpia de tots els missatges publicats en aquest fòrum (no només les
respostes a aquest missatge inicial). És possible que el tutor o tutora del curs hagi
configurat el fòrum amb subscripció forçosa per a tots els participants del curs. En aquest
cas l'opció de subscripció voluntària no estarà disponible.

• Fitxer adjunt: Moodle permet adjuntar un arxiu (només un) en cada missatge. Si
necessitau adjuntar més d'un arxiu al missatge, haureu de comprimir-los primer en un únic
arxiu  .zip, o bé amb altre format de compressió, i després adjuntar aquest únic fitxer. A la
pantalla s'informa de la mida màxima del fitxer adjunt, segons ha estat configurat al servidor
Web de l'entorn de formació a distància. Si el que adjuntau és un fitxer d'imatge amb algun
dels formats reconeguts (gif, jpg, png), la imatge serà visualitzada automàticament al final
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del missatge. Per adjuntar un arxiu hem de polsar sobre el botó Examinar per cercar-lo al
nostre ordinador.

El missatge introduït no es publica fins que no es polsa el botó 'Desa els canvis' situat al final
de la finestra. Un cop publicat el missatge, aquest és visible per a tots els usuaris del fòrum. No
obstant això, l'autor del missatge disposa d'un període de 30 minuts per editar-lo, canviar-lo o
esborrar-lo si així ho desitja (perquè contengui faltes d'ortografia, s'ha equivocat o simplement
s'ho ha pensat millor). Un cop passat aquest període de mitja hora el missatge queda
consolidat i ja no es pot editar ni esborrar. En aquest moment s'envia còpia per correu
electrònic del missatge a tots els subscriptors del fòrum.

4.4.2. VISUALITZAR I RESPONDRE ELS MISSATGES

Si feim clic sobre el títol d'un dels temes de discussió  que apareixen a la pantalla d'un fòrum,
accedirem a la finestra de visualització del fil de discussió, on podrem llegir els missatges que
formen part del fil de discussió (les respostes):

Un cop obrim un missatge d'un fil per visualitzar-lo, sempre disposam a la part inferior dreta del
cos del missatge de l'enllaç 'Contesta'. Polsant sobre aquest enllaç s'obrirà la finestra de
composició d'un missatge per crear un de nou de resposta. En cas que nosaltres siguem l'autor
del missatge i hagin passat menys de 30 minuts des de la seva creació, també hi figuraran els
enllaços 'Edita' i 'Suprimeix', que ens permetran, respectivament, modificar o eliminar el
missatge que acabam de crear.

Activitat obligatòria 4
• Publica un missatge al fòrum Principal per iniciar un tema de debat sobre

qualsevol tema o per demanar informació sobre qualsevol qüestió que se
t�ocorri.

• Contesta, almenys, un dels missatges publicats per un altre company fent
ús de l�opció Contesta.

Observa com els missatges i les seves respostes es van encadenant uns davall
els altres.
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4.5. UTILITZACIÓ DE L�EINA DE XATS
L�eina de xat de Moodle permet mantenir converses en temps real amb altres usuaris, ja siguin
tutors o alumnes del curs. L'accés a la sala de xat es realitza fent clic sobre la corresponent
sala de xat introduïda pel dissenyador/a del curs en qualsevol de les seves seccions. Per
exemple, si feim clic sobre la Sala de xat general que apareix a la caixa de recursos i eines
generals del curs (caixa 0) apareix una pantalla com la següent:

Llavors, per entrar a la sala de xat només hem de fer clic sobre l'enllaç 'Feu clic aquí per
entrar al xat' i s'obrirà una finestra de xat:

La finestra de xat està dividida en dues columnes verticals. A l'esquerra tenim la zona de
conversa, i a la dreta la llista de participants del curs que estan connectats en aquests
moments, amb els quals podrem establir una conversa. Per participar a la conversa escriviu un
missatge al camp inferior i pitjau la tecla INTRO. A la finestra de l�esquerra apareixeran els
missatges que vagin enviant els participants al xat i a la de la dreta podreu veure tots els
participants, identificats amb el seu nom i llinatges.

El panell 'Usuaris en línia' ens permet saber si hi ha usuaris actualment connectats al curs
amb els quals poder realitzar un xat. La finestra de xat mostra les fotos dels participants, per a
una identificació fàcil i ràpida. L'enllaç 'bip' al costat de cada nom permet fer que soni un avís
sonor ("beep") a l'ordinador del destinatari per avisar-lo que volem xerrar amb ell.
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Quan un usuari de la sala de xat roman inactiu durant un determinat període de temps
automàticament abandonarà la sala de xat. El temps configurat per defecte al servidor Web de
l'entorn de formació a distància és de 10 minuts. Per tant, si un usuari no fa cap aportació al xat
en què participa durant un temps superior a 10 minuts, abandonarà automàticament la sala de
xat i haurà de tornar a entrar si vol continuar participant al xat.

Les converses mantingudes a través del mòdul de xat es graven automàticament i
s'emmagatzemen durant un cert període de temps. Els tutors de cada curs poden recuperar el
registre d'una sessió de xat i presentar-lo per escrit com a resum de l'activitat.

Activitat obligatòria 5
Practica amb l�eina de xats entrant a la sala anomenada Sala de xat general i
participa en un xat amb la resta de companys del curs.

4.6. REALITZAR UN QÜESTIONARI O PROVA D�AVALUACIÓ ON-LINE

Els cursos a distància poden contenir qüestionaris o proves d�avaluació on-line. L'eina
'Qüestionaris' de Moodle, permet que el tutor o tutora avaluï l�aprenentatge de l�alumnat per
mitjà de la realització de diferents tipus de proves d�avaluació.
Un qüestionari és simplement una col·lecció de preguntes, com si fos un examen. L'alumne
contesta a cada una de les preguntes que se li presenten i al final obté una qualificació,
usualment numèrica. La qualificació s'obté de manera automàtica i se li presenta a l'alumne tan
prest com polsa el botó de 'Guardar respostes' al final del qüestionari.

L'accés a un qüestionari introduït pel dissenyador/a del curs en qualsevol de les seves seccions
es realitza fent clic sobre el seu enllaç. Així s'arriba a la pantalla del qüestionari, en la qual allò
primer que es veu són les instruccions introduïdes pel dissenyador/a del curs per a la
realització del qüestionari:

En aquesta pantalla es troben, entre d'altres, els elements d'informació següents:
• Intents permesos: És possible que el qüestionari estigui configurat per permetre que es

repeteixi la seva realització un número determinat de vegades. Si és així, hi apareixerà el
número d'intents permesos, i en cas que ja s'hagin realitzat alguns intents amb anterioritat,
hi apareixerà una llista amb les dades dels darrers intents, incloent la qualificació obtinguda
cada vegada.

És possible que el qüestionari sembli distint quan intenteu realitzar-lo una altra vegada.
Això es deu a que els qüestionaris poden estar configurats de manera que canviïn l'ordre
de les preguntes i les respostes, i, fins i tot, que es puguin seleccionar a l'atzar un número
determinat de preguntes d'una base de dades que contengui un número elevat de
possibles preguntes. En aquest darrer cas les preguntes que apareixen cada vegada que
s'intenti realitzar el qüestionari poden ser diferents.

• Qualificació: Hi apareixerà el mètode de qualificació emprat en cas que hi hagi un número
d'intents permesos (nota més alta, nota mitjana, primer intent, darrer intent). En cas que ja
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s'hagin realitzat alguns intents, hi apareixerà la qualificació actual segons el mètode de
qualificació aplicat.

• Període de realització: El tutor del curs pot configurar el qüestionari de manera que només
estigui disponible per a la seva realització fins a una data determinada. Un cop passada
aquesta data ja no s'admetran més intents i la qualificació actual serà la definitiva.
Igualment, el tutor pot especificar una data d'activació per al qüestionari. En aquest cas
l'alumne sabrà que existeix el qüestionari, però no podrà veure les preguntes ni contestar-
les fins al dia marcat com a data inicial de disponibilitat.

A la part inferior de la pantalla d'instruccions del qüestionari hi ha un botó: 'Contesta el
qüestionari ara', per començar a realitzar el qüestionari i respondre les preguntes que aquest
conté. Cada qüestionari pot estar format per diversos tipus de preguntes, però als cursos a
distància usualment seran del tipus Opció Múltiple: es planteja una pregunta i es proposen
diverses respostes possibles. S'ha de marcar la o les respostes considerades com a correctes.

Al final de la llista de preguntes d'un qüestionari apareix el botó 'Desa les meves respostes',
que haurem de polsar per donar per completat el qüestionari. Mentre que no polseu aquest
botó, cap resposta haurà estat enviada al tutor. Això vol dir que podeu revisar i modificar les
vostres respostes totes les vegades que vulgueu abans de pressionar aquest botó.

Un cop enviades les respostes, el Moodle corregirà automàticament el qüestionari mostrant la
nota final segons l'escala de puntuació definida per al qüestionari. A més, si així està definit a
les opcions de configuració del qüestionari, sobre la llista de preguntes apareixeran marcades
quines eren les respostes correctes.

En qualsevol moment, l'alumne pot consultar la qualificació obtinguda en un qüestionari que ha
realitzat simplement obrint-lo. També pot utilitzar l'enllaç 'Qualificacions' del panell
'Administració'.

Podem practicar el procediment per fer una prova d�avaluació on-line amb la prova que conté el
curs de pràctiques:

Activitat opcional 5
Realitza la prova d�avaluació anomenada Exemple de prova d'avaluació que
apareix a la caixa de continguts número 3 del curs de pràctiques, Mòdul de
Windows.

4.7. ENVIAR UNA ACTIVITAT AMB L�EINA DE TASQUES

L�activitat Tasca és qualsevol activitat qualificable que han de realitzar els alumnes i que
implica l�enviament d�un fitxer com a producte final de la feina realitzada al tutor.
El Moodle conté una eina que permet fàcilment introduir activitats que han de realitzar els
alumnes, de manera que aquest, després de completar l'activitat haurà d'enviar al tutor o tutora
del curs un fitxer amb els resultats de la seva feina mitjançant  la mateixa eina, la qual
incorpora funcions que faciliten el seguiment i avaluació de les activitats proposades.
L'accés a una tasca introduïda pel dissenyador/a del curs en qualsevol de les seves seccions
es realitza fent clic sobre el títol de la tasca. Així arribarem a la pantalla de la tasca, on
trobarem les dades bàsiques de l'activitat a realitzar:
• La data límit d'entrega
• L'escala de qualificació assignada a la tasca
• Les instruccions per a la seva realització:
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També hi trobarem a la part inferior un camp que ens permetrà enviar un fitxer al tutor o tutora
del curs, és a dir, lliurar l'activitat. Per això, només hem de polsar el botó 'Examinar' o
'Navega', per cercar a l'arxiu al nostre ordinador i seleccionar-lo. Llavors hi apareixerà la ruta
de l'arxiu dins el camp i haurem de polsar finalment sobre el botó 'Penja aquest fitxer', per
completar el lliurament de l'arxiu al tutor o tutora del curs. Per aquest procediment, només
podrem enviar un únic arxiu. Si necessitam enviar més d'un arxiu, haurem de comprimir-los
primer en un únic arxiu  .zip, o bé amb altre format de compressió, i després penjar aquest únic
fitxer com a lliurament de l'activitat.
Opcionalment, un cop enviat l'arxiu, la tasca pot seguir oberta i permetre que l'alumne pugui
enviar noves versions del treball. Cada arxiu enviat, reemplaçarà a l'anterior. El tutor o tutora
del curs només podrà veure el darrer arxiu que l'alumne hagi enviat. Normalment us trobareu
les tasques amb aquesta configuració, que permet el reenviament d'arxius fins a la data límit de
lliurament de l'activitat. No obstant això, recordau que si molts d'usuaris intenten connectar
simultàniament (per exemple just abans que expiri el termini) allò més probable és que el
sistema se saturi i cap pugui completar la tramesa per la lentitud de la xarxa. Per això, millor no
deixar l'enviament de les activitats per al darrer moment.

Un cop el tutor o tutora del curs qualifiqui l'activitat, quan l'alumne entri a la pantalla de l'activitat
en qüestió, l'alumne podrà veure un quadre de text que l'informa que el tutor o tutora ha avaluat
l'activitat, amb la data d'avaluació, la qualificació obtinguda i un comentari més o menys extens,
amb les observacions que el tutor o tutora vulgui comentar a l'alumne sobre l'activitat
qualificada:

Per a la qualificació de les activitats el tutor o tutora del curs pot utilitzar escales numèriques o
també escales personalitzades. Per exemple, una escala personalitzada habitual per a la
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qualificació de tasques consta només de dues opcions: 'Correcte' o 'Cal fer un nou
enviament'. Amb una escala de qualificació de l'activitat com aquesta, l'alumne rebrà com a
qualificació un d'aquest dos possibles valors, i al camp de comentaris rebrà la retroacció sobre
l'activitat qualificada amb els comentaris efectuats pel tutor. En cas que calgui fer un nou
enviament perquè, per exemple, falti completar la tasca amb una sèrie d'elements que el tutor
pot haver indicat a l'alumne en el camp de comentaris, aquest podrà completar la tasca segons
les indicacions que ha rebut i enviar un nou fitxer com a resultat de la nova feina realitzada, el
qual reemplaçarà l'anterior. Cada cop que el tutor qualifica o modifica la qualificació d'una
activitat, l'alumne rebrà automàticament un avís per correu electrònic a la seva adreça externa
en educacio.caib.es.

L'alumne també podrà, en qualsevol moment, revisar la puntuació de les seves tasques
emprant l'opció 'Qualificacions' del panell 'Administració'.

Activitat obligatòria 6
! En aquest exercici provarem d'entrar a una activitat obligatòria del curs del

tipus Tasca, que implica l'enviament d'un fitxer com a resultat de la nostra
feina al tutor o tutora del curs.

! Entrau a la tasca 'Activitat d'entrega obligada 1 de Windows 98/Me i XP'
que es troba dins la secció Mòdul de Windows. Aquí us trobareu un
exemple d'enunciat d'una activitat de lliurament obligat d'un mòdul d'un curs
a distància.

! A la part inferior d'aquesta pantalla disposau de la funció necessària per
enviar un arxiu a la tutoria: 'Trameteu la vostra tasca per mitjà d'aquest
formulari'. Pitjau el botó 'Examinar' per cercar un arxiu del vostre
ordinador per enviar al tutor o tutora del curs. Seleccioneu un arxiu
qualsevol de tipus text. Un cop seleccionat hi apareixerà la seva ruta al
camp del formulari. Llavors pitjau sobre el botó 'Penja aquest fitxer' per
pujar l'arxiu al servidor i que quedi a l'abast del tutor. Us apareixerà una
pantalla que informarà de si l'arxiu s'ha penjat correctament.
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5. ANNEX I: COMPRESSIÓ I DESCOMPRESSIÓ D�ARXIUS
Per fer un ús eficient de l�espai i accelerar el temps de descàrrega, la majoria d�arxius que es
poden descarregar d�Internet estan comprimits. La compressió d�arxius pot reduir
considerablement la mida dels arxius i, conseqüentment, el temps que necessitarem per baixar-
los al nostre ordinador. Els programes de compressió utilitzen algoritmes per cercar en l�arxiu a
comprimir patrons que es repeteixen i substituir-los per codis més petits. En descomprimir
l�arxiu, aquests codis més petits se substitueixen pels patrons originals, per reconstruir l�arxiu
de partida.

El format de compressió més comú a Internet és el format .zip. El programa més emprat per
descomprimir i comprimir arxius en aquest format és el WinZip. A continuació s�expliquen els
procediments més habituals seguits per descomprimir i comprimir arxius amb aquest programa.

5.1. DESCOMPRIMIR ARXIUS

Un arxiu .zip pot contenir un conjunt d�arxius, tots comprimits dins un únic arxiu comprimit. Si
tenim WinZip instal·lat al nostre ordinador, la manera més senzilla de descomprimir un arxiu
.zip és la següent:

! Feim doble clic damunt l�arxiu comprimit i s�obrirà el programa WinZip. A la finestra que hi
apareix se us mostrarà el contingut del fitxer comprimit. Per descomprimir un dels arxius
que apareix dins aquesta finestra només heu de fer clic a sobre i, sense amollar,
arrossegar-lo i deixar-lo caure en la carpeta del vostre ordinador que desitgeu. Amb
aquesta operació l�arxiu seleccionat es descomprimirà i es guardarà dins aquesta carpeta.
També podeu descomprimir més d�un arxiu d�un sol cop, fent una selecció múltiple i
arrossegant, a continuació, aquesta selecció a la carpeta en què vulgueu descomprimir els
arxius. Per fer una selecció múltiple d�arxius mantenim polsada la tecla CONTROL i feim
clic sobre cada un dels arxius que volem descomprimir. Si volem descomprimir tots els
arxius continguts dins l�arxiu .zip, podem seleccionar tots els arxius directament amb l�opció
Select All del menú Action i, a continuació, arrossegar-los a una carpeta qualsevol per
descomprimir-los:
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! També podeu descomprimir els arxius polsant sobre la icona Extract del WinZip. Sortirà
una finestra en què heu de decidir a quina carpeta voleu guardar els fitxers descomprimits.
Seleccioneu l�opció All files, per descomprimir tots els arxius que conté el zip i polsau el
botó Extract. A continuació tancau el programa. El fitxer o fitxers descomprimits s�hauran
guardat a la carpeta que heu triat.

5.2. COMPRIMIR ARXIUS

Per comprimir arxius amb el WinZip es poden seguir diferents procediments:

! La manera més senzilla per comprimir un arxiu és fent servir les opcions del menú de
context que apareixen en polsar sobre la icona d�un arxiu amb el botó dret del ratolí. Si hem
instal·lat el WinZip amb les opcions d�instal·lació per defecte, en polsar sobre un arxiu amb
el botó dret del ratolí, hi apareixeran les següents opcions de WinZip:

- Add to Zip
- Add to (nom del fitxer).zip
- Zip and E- mail (nom del fitxer).zip

A continuació teniu un exemple de les opcions del menú de context que hi apareixen en
polsar amb el botó dret sobre un arxiu anomenat fitxa.doc:

Com podeu veure el programa ofereix, per defecte, una opció amb el mateix nom que té el
fitxer, però amb l�extensió .zip. Si triam aquesta opció (a l�exemple, Add to fitxa.zip), es
crearà el fitxer comprimit dins la mateixa carpeta on es trobava l�arxiu, amb el mateix nom
que aquest, però amb l�extensió .zip.

! Amb aquesta opció també podreu comprimir una carpeta i tot el seu contingut. Aquesta
serà l�opció que més utilitzareu quan hàgiu d�enviar els arxius d�una activitat al tutor quan
feis un curs a distància. El procediment consistirà en crear una carpeta on guardareu els
arxius que heu d�enviar al tutor. Fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona de la
carpeta, al menú de context us apareixerà l�opció de WinZip, Add to (nom de la
carpeta).zip. Triant aquesta opció es crearà un arxiu .zip amb el mateix nom que la
carpeta i a la mateixa localització, que contindrà comprimits tots els arxius que contenia la
carpeta.

! Si no voleu el nom que us ofereix el programa, o voleu triar una carpeta diferent per
guardar l�arxiu comprimit, haureu de fer servir l�opció Add to Zip. S�obrirà el WinZip amb
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una finestra en què haureu d�indicar la ruta de la carpeta i nom de l�arxiu que desitgeu per
l�arxiu .zip.

! També podeu crear un arxiu comprimit sense utilitzar el menú de context, posant en marxa
el programa i partint de zero. Heu de polsar el botó New i, a la finestra que hi surt, indicar la
carpeta i el nom que desitgeu per a l�arxiu comprimit. A continuació sortirà una altra finestra
de títol Add, en què heu d�indicar els arxius que s�han de comprimir. Podeu seleccionar
més d�un fitxer si manteniu polsada la tecla CONTROL i anau fent clic damunt de cada un
dels fitxers. En qualsevol moment podeu afegir més fitxers a l�arxiu .zip, continguts en
qualsevol altra carpeta, si obrim l�arxiu comprimit amb el WinZip i polsam el botó Add. Ens
tornarà a sortir la finestra Add, comentada anteriorment, en la qual podrem seleccionar
qualsevol altra carpeta que contengui arxius que vulguem afegir al nostre arxiu comprimit.
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6. ANNEX II.- DOCUMENTS EN FORMAT PDF
El format PDF (Portable Document Format) és un format estàndard per a la distribució de
documents electrònics creat per Adobe, l�ús del qual s�ha generalitzat. Així molts dels
documents als que podem accedir en Internet es troben en aquest format.

Per poder visualitzar els documents PDF tan sols necessitam tenir instal·lat el visor gratuït de
documents PDF de Adobe, l�Acrobat Reader. Amb aquest programa podem visualitzar els
documents tal i com varen ser creats, sense necessitat de tenir instal·lats els programes
originals amb què varen ser elaborats. Aquí resideix l�avantatge d�aquest format:
independentment del programa amb que ha estat elaborat, un document es pot guardar en
format PDF, si es disposa del programari adequat de conversió a format PDF i, d�aquesta
manera s�assegura la seva difusió, ja que gairebé la majoria d�usuaris tenen instal·lat el visor de
documents PDF, l�Acrobat Reader. Així s�elimina la dependència de si es disposa del
programa original amb què va ser elaborat el document, per poder veure el seu contingut.

Si encara no teniu instal·lat l�Acrobat Reader, el podeu descarregar del WEIB des de la
següent adreça:

http://weib.caib.es/formacio/distancia/material/ar405esl.exe

També el podeu trobar al CD de materials de formació que es distribueix en els cursos del
Programa de Formació a distància. Es tracta de la versió 4.05 d�aquest programa i per
instal·lar-lo al vostre ordinador només heu de fer doble clic sobre aquest fitxer. Un cop instal·lat
el programa tan sols heu de fer doble clic sobre un arxiu .pdf per visualitzar-lo. S�obrirà
l�Acrobat Reader mostrant el contingut del document.

Durant la instal·lació del programa també s�afegeix un �plugin� o extensió al nostre navegador,
ja sigui el navegador Netscape o l�Internet Explorer. Amb aquesta extensió instal·lada podrem
visualitzar directament en el nostre navegador els documents PDF si polsam sobre un enllaç
que ens condueix a un document PDF. Aquest procediment, és a dir, obrir directament un
document PDF en el navegador, a vegades dóna problemes, sobretot quan l�arxiu PDF té una
mida considerable, ja que l�arxiu PDF s�ha de descarregar completament abans que el
document es pugui visualitzar per complet al navegador. En aquests casos és més
recomanable guardar prèviament l�arxiu PDF al nostre ordinador i, a continuació, visualitzar-lo
fent doble clic a sobre. Per guardar l�arxiu PDF al nostre disc dur hem de fer clic amb el botó
dret sobre l�enllaç al document PDF i seleccionar l�opció Guardar como a l�Internet Explorer o
Anomena i desa al navegador en català de Netscape.

http://weib.caib.es/formacio/distancia/material/ar405esl.exe
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7. ANNEX III: CONFIGURAR UN ACCÉS TELEFÒNIC A
INTERNET

En aquest apartat s�indicaran les passes que s�han de seguir per configurar manualment un
accés telefònic a Internet per a connexions individuals en ordenadors equipats amb un mòdem.
Actualment, la majoria de proveïdors d�accés a Internet subministren un CD d�instal·lació, el
qual fa aquesta tasca automàticament.

Ara veurem  com configurar un PC amb Windows 95/98 per establir una connexió amb Internet
amb un proveïdor d�accés qualsevol. Se suposa que el mòdem ja està instal·lat i configurat.

7.1. PASSES PRÈVIES
1) Comprovar que està instal·lat el component de Windows Acceso telefónico a redes, que

permet crear connexions per connectar per mitjà d�un mòdem amb una xarxa. Si està
instal·lat haurà d�aparèixer una carpeta amb aquest nom en obrir la icona de l�escriptori Mi
PC. Si no existeix aquesta carpeta, per instal·lar aquest component hem d�obrir el Panel de
Control, seleccionar Agregar o quitar programas i a la fitxa Instal·lació de Windows
feim doble clic sobre Comunicacions:

Marcam la casella Acceso telefónico a redes, inserim el CD de Windows 95/98 i polsam
Aceptar per tancar les finestres i instal·lar-hi el component. Si se�ns demana si volem instal·lar
una nova connexió, contestarem que no, ja que ho farem més endavant.

2) També hem de tenir instal·lat el protocol TCP/IP. Per això, tornam a obrir el Panel de
Control, feim doble clic sobre la icona Red i miram si apareix el protocol TCP/IP a la llista
d�elements de xarxa instal·lats. Si no hi apareix, s�ha de polsar el botó Agregar, fer doble
clic sobre Protocolo, seleccionar Microsoft a la llista de fabricants i fer doble clic sobre
TCP/IP a la llista de protocols. Polsam Aceptar, amb la qual cosa ja apareixerà TCP/IP a la
llista d�elements de xarxa. En polsar una altra vegada el botó Aceptar, se�ns demanarà que
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introduïm el CD de Windows 95/98 i es copiaran els arxius necessaris per instal·lar el
protocol TCP/IP. Després haurem de reiniciar l�equip per actualitzar el sistema amb els
canvis introduïts.

3) Finalment hem de fer una darrera comprovació. Accedim al Panel de Control i obrim la
icona Red. En primer lloc feim doble clic sobre l�element Adaptador de Acceso
telefónico, anam a la fitxa Enlaces i comprovam que estigui activada la casella TCP/IP (si
no hi està, l�activam). Després, tornam a la pantalla principal de la icona Red i feim doble
clic sobre l�element TCP/IP, seleccionam la fitxa Enlaces i comprovam que estigui activada
la casella Cliente para redes Microsoft o Inicio de sesión en Microsoft Family.

7.2. CREACIÓ DE LA CONNEXIÓ A INTERNET

Amb els components Acceso telefónico a redes i el protocol TCP/IP instal·lats ja podem crear
una connexió a Internet:

1) Obrim la carpeta Acceso telefònico a redes (dins la icona Mi PC) i feim doble clic sobre la
icona Realizar conexión nueva. Com a nom de la connexió posam qualsevol nom
descriptiu que ens permeti identificar l�accés a Internet que crearem. A continuació,
introduïm el número de telèfon del node d�accés a internet proporcionat pel nostre
proveïdor d�accés. Per acabar polsam Aceptar (Windows 95) o Finalizar (Windows 98) i
apareixerà la icona corresponent a l�accés telefònic a Internet que acabam de crear.

2) Després hem de configurar les propietats de l�accés telefònic a Internet que acabam de
crear. Per això polsam amb el botó dret sobre la icona de la connexió creada i al menú
contextual seleccionam l�opció Propietats. A la fitxa General desactivam la casella Utilizar
código de área y propiedades de marcado. A continuació, obrim la fitxa Tipo de
servidor i comprovam que els valors i les caselles marcades quedin com es pot veure a la
figura. És a dir, només ha d�estar marcada la casella TCP/IP:
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3) A continuació polsam sobre el botó Configuración TCP/IP i apareixerà una finestra com la
següent:

No tendrem una direcció IP exclusiva per al nostre ordinador, per tant haurem d�activar la
casella Dirección IP asignada por el servidor perquè el proveïdor d�accés ens assigni
una direcció IP dinàmica (és a dir, una direcció diferent cada vegada que ens connectem
dins del rang del qual disposa el nostre proveïdor). Quant a la direcció del servidor de noms
de domini (DNS) haurem de seguir les instruccions que ens proporcioni el nostre proveïdor
d�accés. Hi ha proveïdors d�accés a Internet que assignen automàticament l�adreça del
servidor DNS (en aquest cas haurem de marcar la casella Direcciones del servidor de
nombre asignadas por servidor) i d�altres que especifiquen la direcció IP del servidor
DNS. En aquest darrer cas haurem d�activar la casella Direcciones del servidor
asignadas por el usuario i al camp DNS primaria introduïm la direcció IP del servidor
DNS. Alguns proveïdors proporcionen un segon servidor DNS, de manera que si el servidor
DNS principal falla, la petició sigui enviada a aquest segon servidor. En el cas que existeixi
aquesta segona direcció IP la introduiríem al camp DNS secundaria.
Podem deixar activades les dues darreres caselles: Usar compresión en encabezados IP
i  Utilizar puerta de enlace predeterminada en la red remota.

4) Un cop creada la connexió i configurada, hi feim un doble clic a sobre i es mostrarà una
finestra en la qual se�ns demana el nom d�usuari i la contrasenya:
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Introduïm el nom d�usuari i la contrasenya que ens hagi proporcionat el proveïdor d�accés.
Per guardar de forma permanent el nom d�usuari i la contrasenya activam la casella
Guardar contraseña. Finalment, polsam Conectar per iniciar la connexió. El nostre
mòdem cridarà al número de telèfon del node d�accés del nostre proveïdor, el qual
verificarà el nostre nom d�usuari i contrasenya i ens donarà entrada a Internet. Per acabar
se�ns mostrarà a la finestra de connexió la velocitat amb la qual ens hem connectat i el
temps de connexió:

Des d�aquest moment podrem utilitzar el nostre software client per accedir a qualsevol dels
serveis d�Internet: navegació per la web, enviar i rebre correu, etc. No hem d�oblidar
desconnectar, un cop hem acabat la sessió de treball a Internet. Per tallar la connexió hem
de fer un doble clic sobre la icona  de la barra de tasques i polsam el botó
Desconnectar.
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8. ANNEX IV. CONFIGURACIÓ D�UN COMPTE DE CORREU
ELECTRÒNIC

Aquí podeu trobar un exemple pràctic de com configurar un compte de correu a l�Outlook
Express i al programa de correu de Netscape, aplicat al cas d�un professor que ha sol·licitat un
compte al servidor de la CAIB.

Les dades a partir de les quals s�ha de configurar el compte de correu de l�exemple són les
següents:

Adreça de correu: aperez@educacio.caib.es
Nom de compte: x43253714
Contrasenya: ib7340p
Servidor de correu entrant: educacio.caib.es
Servidor de correu de sortida: educacio.caib.es

 Per configurar un compte de correu a l�Outlook Express hem d�anar al menú Herramientas
i seleccionar l�opció Cuentas. Polsam el botó Agregar i al menú emergent triam l�opció Correu.
Llavors s�inicia l�assistent per a la configuració d�un compte de correu. En primer lloc hem
d�introduir el nostre nom:

El nom que aquí s�introdueix és el que es mostrarà com a remitent als missatges que enviem.
Polsam Siguiente i, a la següent pantalla, hem d�introduir l�adreça de correu:

Polsam Següent i introduïm els noms de domini dels servidors de correu entrant i de sortida:
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A la pantalla següent hem d�introduir el nom de compte i la nostra contrasenya:

En introduir la contrasenya, aquesta no surt per pantalla (queda oculta a la vista pels
asteriscos). Podeu marcar la casella Recordar contraseña si no la voleu introduir cada vegada
que utilitzeu el programa.

Quan pitgeu el botó Siguiente sortirà una finestra que us explicarà que heu introduït amb èxit
totes les dades necessàries, i podeu guardar la configuració pitjant el botó Finalizar i després
el botó Cerrar de la finestra Cuentas de Internet.

Alguns comptes de correu, com és el cas dels comptes de correu en educacio.caib.es,
requereixen habilitar l�opció d�autenticació en el servidor de correu de sortida, per poder enviar
missatges. A continuació s�indiquen les passes a seguir per configurar aquesta opció en un
compte de correu en educacio.caib.es:

Per habilitar l'autenticació en el servidor de correu de sortida (servidor SMTP) al client de
correu Outlook Express, heu d'obrir el programa. Anau a la barra de menús i triau
Herramientas i Cuentas... S'obrirà la finestra següent:



Informàtica educativa: Curs d�Internet preparatori per a la formació a distància

Autor: Jaume Puppo Lama � Assessor  de Noves Tecnologies 58

Marcau la icona de correu educacio.caib.es, i pitjau Propiedades. A la finestra de propietats
pitjau damunt la pestanya Servidores:

A la nova finestra, heu de marcar la casella de verificació Mi servidor requiere autenticación.

Pitjau després el botó Configuración:
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Ara heu de marcar la casella de verificació Usar la misma configuración que el servidor de
correo entrante:

Guardau la configuració pitjant els botons Aceptar de les dues finestres obertes, i després el
botó Cerrar de la finestra "Cuentas de Internet".

 El procediment que s�ha de seguir per configurar un compte de correu amb el programa de
Netscape és el següent:
Anam al menú Edita i seleccionam l�opció Preferències. Dins la categoria Correu i notícies
seleccionam en primer lloc Identificació i introduïm el nom que volem que aparegui com a
remitent als missatges que enviem i la nostra adreça de correu:
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A continuació seleccionam la categoria Servidors de correu i el contingut de la finestra passa
a ser el següent:
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Per introduir les dades del servidor de correu entrant hem de polsar el botó Afegeix dins el
marc Servidors de correu d�entrada i apareix la següent finestra:

Aquí seleccionam com a tipus de servidor POP3. Al camp nom posam el nom del servidor de
correu i si volem que el programa guardi la nostra contrasenya de correu activam la casella
corresponent. La primera vegada que descarreguem el correu el programa ens demanarà la
nostra contrasenya. Si tenim activada aquesta casella ja no haurem de tornar a introduir-la les
següents vegades que baixem el correu. Polsam Aceptar per tornar a la finestra anterior i
introduïm les dades del servidor de correu de sortida:



Informàtica educativa: Curs d�Internet preparatori per a la formació a distància

Autor: Jaume Puppo Lama � Assessor  de Noves Tecnologies 62

El nom d�usuari per al servidor de correu de sortida serà el mateix que el nom d�usuari que s�ha
d�introduir al servidor de correu entrant, si no se�ns ha especificat el contrari. Finalment, polsam
D�acord i el nostre compte de correu estarà configurat.

El client de correu de Netscape no té la possibilitat de configurar de manera predeterminada
l�opció d�autenticació per al servidor de correu de sortida. Si el servidor de correu de sortida
requereix autenticació, com és el cas del servidor de correu dels comptes en
educacio.caib.es, el nom d�usuari i contrasenya per al servidor de correu de sortida ens serà
demanat en el moment d�enviar un missatge:

El nom d�usuari i contrasenya a introduir per al servidor de correu de sortida
d�educacio.caib.es són els mateixos que els utilitzats per al servidor de correu d�entrada.
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