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ota: Aquesta guia es basa en el disseny en tres vistes i continguts del portafolis de l’assignatura Llengua Anglesa
per a l’Ensenyament del Grau d’Educació Primària, Llengua Estrangera per a l’ensenyament del Grau d’Educació
Infantil i Expressió Oral i Escrita en Anglès del Grau de Comunicació Audiovisual, però les instruccions també són
aplicables a les assignatures de llengua catalana i castellana dels mateixos graus i a altres assignatures que
utilitzin Mahara.
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Com arribar al portafolis a partir del Moodle de l’assignatura
Campus Virtual > Ves a la nostra assignatura > Ves a Portafoli UB (o alternativament, clica el link que
indiqui la ruta cap a Mahara.

Demanar pertinença a un grup
Per tal que el teu professor pugui accedir al portafolis dels estudiants d’un grup determinat, cal que
l’estudiant demani la pertinença a un grup, el nom del qual serà proporcionat pel docent en qüestió. Per tal
de demanar pertinença a aquest grup, cal anar a Grups>Cerca grups> i amb el desplegable posat a “Grups
als que no pertanyo” clicar sobre la lupa.

Un cop a dins, clica a “Sol·licitar unir-te a aquest grup”. El teu professor o professora rebrà una
notificació per a l’acceptació de la teva sol·licitud.

Per a la gestió de grups per part del teu professor o professora només cal que tu pertanyis a un grup. o
cal demanar ser “amic” al teu professor o professora tot i que si vols pots demanar amistat a
qualsevol persona que estigui en el sistema.

Ves a “El meu portafolis”
Hem de distingir dues àrees: l’àrea de fitxers (que només la veu el propietari del portafolis) i les vistes
(que és el que, amb el degut permís, veu tant el propietari del portafolis com les persones autoritzades).
L’àrea de fitxers és necessària per poder adjuntar els fitxers que es posaran visibles a les vistes (ja sigui
adjunts o incrustats). D’àrea de fitxers només n’hi ha una, però tindràs tantes vistes com vulguis (i per a
tantes assignatures com les que facin servir Mahara).
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Per carregar fitxers: Ves a “els meus fitxers”
Aquest apartat és com si fos el teu ordinador; així doncs, pots fer-hi carpetes per tenir els fitxers ordenats
(molt recomanable). A la figura de baix hem creat una carpeta anomenada “1st view”. Pots crear tantes
carpetes com et calgui.

Per carregar fitxers (posant-los a dins de la carpeta que vulguis) aquests són els passos:
a) Entra dins de la carpeta escollida.
b) Clica la checkbox al costat de “Carrega un fitxer”
c) Clica “Examinar” per navegar pel teu ordinador per buscar el fitxer desitjat. Carrega el fitxer
escollit, per exemple, la imatge que vulguis posar per representar la teva relació amb l’anglès, o
qualsevol altre fitxer.
d) Un cop pujat el fitxer, hi pots afegir una descripció. Això és especialment útil per reconèixer els
fitxers sense haver-los d’obrir. Per fer-ho, des de l’àrea de fitxers clica “Edita” a la carpeta on
estigui el fitxer (veure imatge de més amunt).
e) Un cop a dins, torna a clicar “Edita” del fitxer al que vulguis afegir la descripció. No oblidis desar
els canvis. Des d’aquí també podràs modificar el títol del fitxer, si et cal.
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Per crear una vista
Pots crear tantes vistes com vulguis, de la manera que vulguis i adjuntar-hi tants fitxers i posar-hi tants
blocs com vulguis. Ara bé, per a les assignatures de llengua, et demanarem normalment tres vistes (que
podran tenir accés a altres vistes internes (com s’explicarà més endavant).
1) Linguistic Snapshot / Fotografia lingüística: bastant guiada i estructurada
2) Títol a decidir per vosaltres mateixos: a meitat de curs, amb evidències obligatòries i evidències
de la teva elecció
3) Títol a decidir per vosaltres: tancament del portafolis a final del quadrimestre, amb evidències
obligatòries i evidències de la teva elecció
Per crear una vista a Mahara ves a “El meu portafolis” i clica “Crea vista”

El botó “Copia una vista” et permetrà, un cop creada com a mínim una vista, copiar-la per tal de no haver
d’escollir de nou els tipus de mòduls que hi vulguis afegir. Per defecte et sortiran tres columnes, però en
pots eliminar (clicant ‘remove’) i afegir (clicant ‘add’) - fins a un màxim de tres - al teu gust , tot pensant
en el contingut de les vistes i la seva disposició.
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El desplegable Choose theme et permet escollir el color de fons i dels marges.
En aquesta pantalla també pots escollir el theme o color de fons de la teva vista:
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Si cliques a “Següent – Edit Title and description podràs escriure el títol de la teva vista (obligatori).
L’apartat “Descripció de la vista” fa referència a un apartat horitzontal de punta a punta de pantalla
(independent del nombre de columnes que hagis escollit) on hi pots posar una petita descripció de la vista
en el seu conjunt.

Un cop hagis acabat, clica “Següent: Edit Access”.
Aquí cal que t’asseguris que la primera checkbox “Allow comments” estigui marcada i que gestionis si
vols moderar o no els comentaris per a la seva publicació. Per donar-hi accés al teu professor o professora
(o a algun company en concret), cal que el busquis a la caixa de cerca. Important: el sistema és sensible a
la diferència entre caràcters amb i sense accents. Hi pot haver també professors amb dues identitats (una
de professor i una altra d’estudiant). És important que t’asseguris que estàs donant accés a la persona que
vols realment. Per exemple, la professora Maria del Mar Suárez existeix amb dues identitats, amb
(identitat de professora) i sense accent (identitat d’estudiant). Li hauràs de donar accés com Suárez amb
accent. Un cop hagis trobat la persona que vols afegir, clica “Afegeix”. Si vols donar accés a la teva vista
a més companys teus, pots fer-ho, però és imprescindible que donis accés al teu professor. Pots també
determinar durant quant de temps aquesta persona tindrà accés a la teva vista. Millor deixar aquests
apartats en blanc.
Important: abans de sortir de la pàgina, clica “Desa”. Això és vàlid a totes les pàgines en què hi facis
modificacions.
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Un cop tens la vista creada, pots posar-hi molts tipus de blocs De moment, però, per a les vistes que et
demanem necessitaràs crear text, imatges i fitxers audiovisuals. Hi ha diverses maneres de fer-ho. Aquí te
les expliquem amb els seus avantatges i inconvenients. Tu tries. Per editar les vistes, però, sempre hauràs
d’anar a El meu portafolis > Les meves vistes i editar el contingut (Edit content) de la vista que et
disposis a crear. Pots editar-les sempre que vulguis, fins i tot un cop publicades.

Per crear text a Mahara
Hi ha dues opcions, com hem dit, amb els seus avantatges i inconvenients:
1. Bloc de text: aquesta opció és més limitada quant a prestacions. A l’apartat “General”, selecciona
bloc de text amb el ratolí i arrossega el bloc fins a la columna on vulguis situar-lo. El bloc de text
et permet modificar les lletres (tipus de font, color, tamany, etc.) i afegir-hi imatges amb url
(d’internet, sempre amb llicència Creative Commons, recorda-ho!!!), però no et permet
adjuntar arxius directament. Per a les tasques que et demanem, necessitaràs adjuntar arxius. Es
poden adjuntar i posar-los a sota, però necessitaràs fer un pas extra.
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Si vols “acompanyar” el bloc de text amb un arxiu adjunt, pots fer-ho, posant-lo primer a la teva
àrea de fitxers (veure més amunt). Un cop el tinguis posat a la teva àrea de fitxers, ves a “Fitxers,
imatges i vídeo” i arrossega el bloc “Fitxer(s) per descarregar”. Et sortirà la teva àrea de fitxers,
des d’on podràs seleccionar el(s) fitxers que vulguis) clicant “Selecciona”. Recorda de situar
aquest bloc a sota del bloc de text a què els fitxers facin referència. A la imatge de sota s’han
seleccionat dos fitxers, navegant per les carpetes. Si t’has equivocat a l’hora d’escollir fitxer, no
passa res, ja que sempre el podràs esborrar clicant el botó “Esborra”.
No oblidis dues coses importants:
-

Posa un nom al bloc (editant la caixa “Títol del bloc”)

-

Clica la checkbox del costat de “Carrega un fitxer” per tal de poder-lo pujar.

-

Clica “Desa” un cop hagis acabat.
Recorda que si t’equivoques, sempre podràs editar els teus blocs clicant la icona amb les
rodetes amb el text “configura aquest bloc” o directament eliminar-lo clicant sobre la creu;
fer això conserva de totes maneres els fitxers a l’àrea de fitxers.
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2. La segona opció que et permet tenir els fitxers adjunts més o menys directament (sempre els
hauràs de tenir abans a l’àrea de fitxers) és editar entrades de blogs1. Primer hauràs d’anar a “El
meu portafolis” > “Els meus blogs” o “My blog” i crear-lo clicant “Afegeix blog”.

1

En aquest document la paraula bloc (com a espai virtual d’escriptura) apareix amb <g> per distingir-h del mot bloc
(unitat de contingut a Mahara), tot i que el IEC no admet blog.
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Pots donar-li el nom que vulguis. Novament, i com passa amb les vistes, pots tenir tants blogs
com vulguis, visibles o privats. Sempre és aconsellable que li posis un nom que sigui identificable
per a tu. Clica a “Afegeix blog” i dóna-li un títol. No oblidis clicar “Desa la configuració”.

Un cop l’hagis creat, clica a sobre del títol del blog. Entraràs a dintre del blog. Un cop a dins,
clica a sobre d’”Afegeix entrada”. També pots afegir una entrada a partir de la llista de blogs.

Cada entrada tindrà el seu títol. A la primera vista l’anomenaràs Linguistic snapshot o un títol
alternatiu que faci referència al contingut d’aquesta evidència. A l’entrada del Linguistic snapshot
(que contindrà la segona o tercera versió de la redacció sobre la teva relació amb la llengua
d’estudi), hi hauràs d’adjuntar (clicant “Afegeix un fitxer”) les checklists i la reflexió final sobre
l’activitat, que prèviament hauràs posat a l’àrea de fitxers. Si no les hi has posades, et quedaran a
fora de les carpetes. Recorda deixar clicada l’opció “Allow comments on your post”.
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Per fer visible una entrada de blog a la teva vista cal que vagis a “Les meves vistes” > Edit
content i arrosseguis el bloc “Entrada al blog” seleccionant l’entrada que vulguis visualitzar
(d’aquí la importància de donar-li un títol significatiu, per poder-la trobar ràpidament).
Mai no t’oblidis de desar els canvis clicant a “Desa” i “Fet”.
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Per mostrar imatges a Mahara
Hi ha tres opcions, novament amb els seus avantatges i inconvenients:
a) Si es tracta d’una imatge d’Internet, recorda que ha de tenir llicència Creative Commons que et
permeti la seva reproducció o que no tingui Copyright. Per incrustar-la, hauràs d’aconseguir el
seu codi HTML. Selecciona’l i copia’l (Control + C).

Ves al bloc de text, accedeix a la pantalla de codi html.
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Enganxa-hi el codi HTML (Control+V) de la foto i clica “Actualitza”.

La imatge et quedarà vinculada al seu lloc d’origen i, per tant, ja tindrà el reconeixement Creative
Commons. Tenint-hi accés al codi html, podràs modificar-ne el tamany modificant-ne el codi.
L’avantatge d’aquesta opció és que podràs afegir text directament a dins del bloc, però si el
propietari de la imatge decideix retirar-la de la xarxa, et desapareixerà.
b) Si es tracta d’una imatge d’Internet de la qual vols guardar-ne el fitxer, puja el fitxer a l’àrea de
fitxers (pensa en posar-lo en una carpeta!). Llavors, ves a “Fitxers, imatges i vídeos” i arrossega
el quadre “Una imatge”. Dóna-li un títol (allà on posa Títol del bloc) i escull la imatge des de
l’àrea de fitxers. Si a l’àrea de fitxers has emplenat el camp “Descripció” i cliques la checkbox
“Mostra la descripció” es mostrarà el text que hi hagis posat. En principi una amplada de 250
píxels t’ha d’anar bé. Si no, un cop publicada la imatge la podràs redimensionar. Amb aquesta
opció hauràs d’afegir a part la llicència Creative Commons.
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c) Si es tracta d’una imatge feta per tu o que puguis explotar amb tots els permisos de copyleft
(sense copyright), segueix les passes de b)
Mai no t’oblidis de desar els canvis clicant a “Desa” i “Fet”.
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Per crear hipervincles a Mahara
Tant el text com les imatges es poden hipervincular a Mahara (més endavant es parlarà dels enllaços
interns i dels enllaços a vistes del portafolis). Per fer-ho, només cal seleccionar el text o seleccionar la
imatge que vulguem hipervincular. Llavors s’activarà la cadena de la barra d’edició. Clica sobre ella i
apareixerà un quadre de diàleg. En aquest quadre de diàleg, cal que enganxis la url de l’enllaç a on vols
hipervincular el text o la imatge. Pots escollir que l’hipervincle s’obri en la mateixa finestra o en una
finestra nova. Recomanem que es faci en una finestra nova per tal de què la sessió a Mahara no caduqui.
Finalment, també es recomana posar un títol a l’hipervincle, que surt en passar el ratolí per sobre
d’aquest. Clica “Insereix” per completar la hipervinculació. No t’oblidis de desar els canvis.

Si t’equivoques en hipervincular una paraula o una imatge, pots treure l’hipervincle seleccionant
l’element hipervinculat i clicant a la cadena trencada o eliminar el codi html de l’hipervincle.

Tractament de vídeos a Mahara
Hi ha dues opcions:
a) Pujar-ne l’arxiu i donar-hi accés directe: per a aquesta opció hauràs de posar el fitxer a l’àrea de
fitxers, com s’explica més amunt, anar a la teva vista per editar-la i arrossegar el bloc “Fitxers per
descarregar” de “Fitxers, imatges i vídeo”. Recorda de posar-hi un nom al bloc i afegir una
descripció al fitxer. L’inconvenient d’aquesta opció és el pes de l’arxiu i el fet que la seva
visualització és un arxiu, no pas una pantalla amb el vídeo incrustat.
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b) Incrustar-lo amb Youtube: molt més recomanable (i vistós). Obre’t un compte a Youtube (només
et cal una adreça electrònica) o fes servir el de la classe (el teu professor t’haurà proporcionat el
Nom d’entrada i la contrasenya. Un cop dins, a la part superior dreta clica a “subir”.

Llavors tens dues opcions: o bé gravar directament des d’una càmera web (la qualitat serà força
dolenta), o pujar un vídeo que prèviament tinguis al teu ordinador (molt més recomanable). Posahi un títol (obligatori), posa-hi una descripció (opcional), i clica “sin clasificar”. Això impedirà
que ningú més que la persona que tingui accés a la teva vista i a la url que es creï del vídeo pugui
veure el teu vídeo. També el pots fer públic (no recomanable). o ho posis com a “privat”
perquè aquesta opció no permet visualitzar-lo des de Mahara.

Important: un cop tinguis el vídeo pujat al compte de Youtube, pots gestionar si admets
votacions, comentaris, etc. Per fer això, dins de Youtube, clica a sobre del teu nom. Et sortirà un
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desplegable. Clica a “Mis vídeos” i edita les opcions del teu vídeo. És important que siguis
conscient del que implica que es permetin comentaris o puntuacions als vídeos.

Aquestes són les opcions que semblen més convenient per mantenir la privacitat i estalviar-se
problemes. No t’oblidis de desar els canvis.
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Un cop tinguis el vídeo pujat, el camp de la url t’apareixerà ple. Copia aquesta adreça. Ves a
Fitxers, imatges i vídeo. Arrossega el bloc “Vídeo extern” i enganxa-hi la url del vídeo. No
t’oblidis de posar un títol al bloc (si no, sortirà per defecte “Vídeo extern”. L’amplada de 250 x
250 ha de ser correcta en principi, però sempre podràs jugar amb els tamanys. Si has d’afegir-hi
un arxiu complementari al vídeo, hauràs de posar el bloc corresponent com s’ha explicat més
amunt.
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Novament, no t’oblidis de clicar “Desa” i “Fet”.

Últims tocs a la vista
Un cop tinguis tots els elements a la teva vista, només et falta jugar amb la seva ubicació. Pensa que hi
hauràs d’afegir les reflexions i que, per a això, necessitaràs afegir blocs d’accés a fitxers a sota de les
evidències o blocs de text acompanyant –les que no permeten adjuntar arxius (com per exemple, els
vídeos incrustats o les imatges en format html). Si la disposició de la vista fa que et quedin trossos en
blanc, pots canviar-ne la disposició (Edita Content and Layout>Canvia la disposició de la meva vista) i
situar els blocs de la vista com més et convingui.
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També pots afegir una llicència Creative Commons al contingut de la teva vista. Has d’editar la vista i
afegir el bloc “Llicència Creative Commons” que es troba a General.

Un cop estigui acabada, no t’oblidis de donar-hi accés al teu professor o professora (si no ho has fet ja
abans). De fet, malgrat s’expliqui abans, és recomanable donar accés a la teva vista un cop acabada.
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Accedir d’una vista a una altra (o d’una evidència a una altra)
Com que totes les vistes tenen la possibilitat de tenir url secreta i, depenent del tipus d’evidències (si estan
fetes utilitzant entrada de blog, per exemple), també tenen una url pròpia (l’adreça que surt al navegador
quan cliques sobre l’evidència), pots copiar aquesta url per tal d’hipervincular-la a paraules o imatges i
així donar accés a vistes o evidències anteriors en una vista diferent a la d’origen.
Per exemple, aquesta imatge de sota ha estat hipervinculada a una altra vista on hi ha un bloc de text:

Per fer que diverses vistes et surtin com a pestanyes en una mateixa pàgina, cal que les editis com una
col·lecció (El meu portafolis > My collections > New collection).
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Posa-hi un títol i clica Següent: Edit Collection views

Tria les vistes que vols que estiguin incloses en aquesta col·lecció i clica Add views:
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Amb les fletxes pots modificar l’ordre d’aparició de les vistes. Mantingues també clicat que es vegi la
barra de navegació horitzontal. També pots eliminar alguna vista si t’has equivocat en afegir-la clicant
“Esborra”.

Tria qui vols que tingui accés a aquesta col·lecció editant-ne el “Content access”, com quan dónes accés a
qualsevol altra vista. No t’oblidis de desar els canvis. Pensa que una vista no pot aparèixer en més d’una
col·lecció.
Quan cliquis sobre la col·lecció, t’apareixeran les tres vistes així:

Una col·lecció de vistes també pot aparèixer com un bloc més en una vista. Per fer-ho, ves a General i
arrossega el bloc Navigation. Posa-li un títol i desa els canvis.
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Les vistes t’apareixeran en format de llista en un bloc.

Com sempre, no t’oblidis de desar els canvis.

Còpia de seguretat
Guarda una còpia de tots els fitxers en un altre lloc també (pendrive, disc dur del teu ordinador, en el teu
correu). Si el professor o professora us en dóna la possibilitat, és molt recomanable pujar els textos o
arxius també a Moodle, perquè, encara que improbable, no és impossible que es perdin a Mahara , ja
que no té un sistema segur de còpia de seguretat. A més, penseu que a Moodle es fan còpies de seguretat
cada setmana sistemàticament, per la qual cosa, tot el que hi pugeu és molt poc probable que es perdi.
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