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Nota: 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.  

 

 

 

 



2 

 

Introducció 

 
En aquesta guia trobaràs les indicacions bàsiques per: 

a) hipervincular i/o donar accés a diverses vistes des d’una única pàgina 

b) poder donar accés als teus companys a les vistes del teu portafolis; 

c) donar feedback, comentar i avaluar les vistes del portafolis dels teus companys;  

d) comentar sobre el feedback dels teus companys i els canvis fets.  

 

Aconseguir la identitat a Mahara del company amb qui vols 
compartir el teu portafolis  
 

Tot i que no necessitarem introduir les dades d’accés del nostre company1 fins més endavant, recomanem 
assegurar-nos de la seva identitat a Mahara abans de començar el procés i copiar-el seu nom o el seu 
cognom (amb una de les dues dades ja n’hi ha prou) tal i com apareix al sistema en un bloc de text per tal 
d’evitar problemes més endavant. Per fer això, només cal que, des de qualsevol secció excepte des de dins 
d’una vista (a la imatge de més avall ho hem fet des d’Inici), accedeixis al llistat de membres del grup a 
què tant tu com el teu company pertanyeu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 En aquest document s’opta pel genèric masculí per referir-se tant a persones del sexe femení com del masculí. 
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Si cliques el nom del grup, et sortiran part dels membres del grup. Si el teu company no apareix entre 
aquests membres, has de clicar “View all members of this Group...”  a la part inferior.  

 

A la propera pàgina, t’apareixeran  els membres del grup sense ordre alfabètic. Per trobar el teu company, 
hauràs de navegar clicant els números i/o fletxes que apareixen a la part inferior. Un cop el trobis, copia i 
enganxa el seu nom i/o cognom(s) tal i com apareixen per tal de poder disposar de la seva identitat al 
Mahara més endavant.  

 

Recorda: Si tot hi haver copiat el nom exacte a l’hora de donar accés al teu company no el trobes, prova 
de trobar-lo només teclejant el seu cognom, per exemple.  
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Hipervincular i/o donar accés a diverses vistes des d’una única 
pàgina 
Com sempre,  per accedir al teu portafolis, has d’entrar al curs de l’assignatura del campus virtual on tens 
l’enllaç al portafolis: 

Campus Virtual > Ves a l’assignatura on fas servir Mahara > Ves a Portafoli UB (o, 
alternativament, clica l’hipervincle que indiqui la ruta cap a Mahara) 

Hi ha com a mínim tres maneres de donar accés als teus companys a les vistes. Primer t’expliquem la més 
operativa i fàcil (a través de “My Collections”), que alhora té dues opcions (amb i sense barra de 
navegació),  tot i que també es pot fer enllaçant les vistes amb paraules hipervinculades obtenint la URL 
secreta de cada vista prèviament.  

 

a) Donar accés a diverses vistes mitjançant l’opció “My collections” 
activant l’opció “View navigation bar” 
 

Es pot donar accés a diverses vistes simultàniament mitjançant l’opció “My collections”. Per crear una 
nova col·lecció de vistes, ves a “El meu portafolis” i clica a “My collections”.  Un cop a dins, la primera 
vegada que accedeixes pots crear una nova col·lecció de dues maneres: o bé clicant l’hipervincle de la 
part inferior central “Add one” (aquesta opció desapareix quan hi ha una o més col·leccions creades)  o bé  
clicant el botó “New collection”.  

 

La propera pantalla et permet posar un títol a la col·lecció (que ha de ser significatiu per a tu com a 
usuari, ja que no apareix enlloc públicament) i pots posar també, si vols, una descripció breu dels 
continguts de la col·lecció en qüestió. Per passar a la propera pantalla, clica el botó “Següent: Edit 
collection views”.  
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Seleccionem les vistes que volem que contingui aquesta col·lecció i cliquem el botó “Add views”.  

 

 

Si ens hem equivocat a l’hora de seleccionar alguna vista, la podem eliminar clicant el botó “Esborrar”. Si 
les vistes no apareixen en l’ordre en què volem que apareguin, podem canviar-ne l’ordre clicant les 
fletxes que apareixen a la dreta. Recomanem també que deixis marcada la casella “View navigation bar”. 
Si la desactives, necessàriament hauràs de crear hipervincles en paraules clau a les vistes utilitzant la URL 
secreta per tal que es pugui accedir d’una vista a una altra sense haver de sortir de la mateixa o bé hauràs 
d’arrossegar un bloc addicional, que explicarem més endavant. Per acabar, clica “Següent: Edit Collection 
Access”. 
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En aquesta pantalla, cal que enganxis o teclegis fidelment (sense afegir cap espai al darrera o canviar cap 
accent) tant la identitat del teu professor com la identitat del company amb qui vols compartir el teu 
portafolis i els busquis clicant sobre la lupa. Deixa la casella “Allow comments” marcada per tal que el teu 
company pugui comentar les teves vistes directament. No marquis cap altra de les dues altres caselles, 
sobretot la de “Moderate comments”,  ja que si permets moderar els comentaris, pot ser que quan el teu 
professor visiti la teva vista no pugui veure els comentaris fets anteriorment perquè encara no els hagis 
acceptat i, per tant, no estiguin disponibles.  
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Un cop hagis trobat tant el teu professor com el teu company, clica el botó “Afegeix” que apareix al costat 
de cada un d’ells. Pots gestionar quant de temps vols que hi tinguin accés, tot i que recomanem deixar 
aquestes opcions en blanc. Important: abans de sortir de la pàgina, clica “Desa”. Això és vàlid a totes les 
pàgines en què hi facis modificacions. 

 

Ja tindràs la col·lecció creada. Per accedir-hi, només caldrà que cliquis a sobre del títol.  
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L’accés a les diferents vistes es fa des de les diferents pestanyes que apareixen a la part superior. Com 
passa a les vistes, en tot moment podràs editar-ne tant el títol com els continguts i l’accés sempre que 
vulguis i podràs afegir tantes col·leccions com vulguis.  

 

 

b) Donar accés a diverses vistes mitjançant l’opció “My collections” sense 
activar l’opció “View navigation bar” 
 

Si optem per no activar l’opció “View navigation bar” després d’haver creat la col·lecció, com hem dit 
abans, haurem d’afegir un bloc addicional. Expliquem com fer-ho. Els primers passos són exactament 
iguals que a l’opció anterior. La diferència ve quan arribem a aquesta pantalla que apareix a sota, en què 
desactivem l’opció “View navigation bar”. 
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La resta de passos són també exactament iguals que en l’opció anterior. La diferència està en la 
visualització de les vistes, en què no apareix la barra superior que permet la navegació entre vistes sense 
sortir en cap moment del portafolis.  

 

Per aquest motiu, i per facilitar la navegació entre vistes, hem d’afegir el bloc “Navigation” que es troba a 
la pestanya “General” quan editem els continguts de la vista. Com tots els blocs, només cal que 
l’arrosseguem allà on el volem posar.  
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En arrossegar-lo, ens apareix el següent quadre de diàleg, en què hem de posar el títol del bloc d’accés a 
les diferents vistes. 

 

 

No t’oblidis de clicar “Desa”. Qui visiti el teu portafolis haurà de ser conscient que per navegar d’una 
vista a una altra només ho podrà fer mitjançant les fletxes d’endavant i endarrera del navegador d’internet 
que estigui utilitzant.  
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c) Donar accés a diverses vistes mitjançant l’opció URL secreta 
Si ho prefereixes, també pots donar accés a les teves vistes hipervinculant-les després d’haver-ne obtingut 
la URL secreta. La dificultat afegida que comporta aquesta opció és que, com hem de poder accedir a 
totes les vistes des de qualsevol d’elles, hauràs d’afegir aquests hipervincles no només a la vista 3 sinó 
també a la vista 1 i 2, a menys que el visitant en sigui conscient i hi pugui accedir mitjançant les fletxes 
del navegador que utilitzi..  

Per obtenir la url secreta de qualsevol vista, hem d’editar-ne l’accés (Ves a El meu portafolis > Les meves 
vistes > Edit Access). 

 

Un cop a dins, clica el botó “Afegeix” que apareix al costat dURL secreta. Al costat t’apareixerà la URL 
de la vista. 
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Només cal que seleccionis la URL i la copiïs, bé clicant el “Copia” que apareix quan cliques el botó dret 
del ratolí, bé clicant Control + C.  

No t’oblidis de desar els canvis clicant el botó “Desa” que apareix a la part inferior de la pàgina.  

 

Cal que tornis a cada una de les vistes excepte la de la qual n’has obtingut la URL i hipervinculis aquesta 
vista en el fragment de text que consideris oportú.  

 

 

Quan cliquis la icona d’”Insereix hipervincle”, apareix un quadre de diàleg. En aquest quadre de diàleg 
cal que enganxis la url de l’enllaç a on vols hipervincular el text seleccionat. 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 que la sessió a Mahara no caduqui. Finalment, també es recomana posar un títol a 
l’hipervincle (si s’escau), que surt en passar el ratolí per sobre d’aquest. Clica “Insereix” per completar la 
hipervinculació. No t’oblidis de desar els canvis. 
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Una altra opció original és facilitar l’accés a les diferents vistes a través d’imatges (per exemple, una 
impressió de pantalla de la vista a la qual volem donar accés). El procediment per hipervincular-la és el 
mateix que amb el text. La diferència és que en lloc de seleccionar el text, seleccionarem la imatge que 
vulguem hipervincular.  

Sigui com sigui, recorda que si optes per hipervincular les vistes mitjançant la URL secreta, hauràs de fer-
ho a totes les vistes per tal de poder navegar per tot el portafolis sense haver de sortir-ne per buscar una 
vista en concret.  

 

Accedir a la vista d’un company 
Un cop hagis donat accés tant al teu company com al teu professor a la teva col·lecció de vistes, aquests 
rebran una notificació pel sistema de missatgeria de Mahara que veuran la propera vegada que hi entrin. 
Per agilitzar el procés, si vols, pots fer-li-ho saber també enviant-li un correu electrònic o un missatge 
intern a Moodle o dient-li-ho personalment, és clar. Per llegir el missatge, només cal clicar a sobre del 
sobre o del número que apareix al costat.  
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Clicant sobre el títol del missatge, apareixerà l’hipervincle que condueix a la col·lecció.  

 

 

Donar feedback i comentar les vistes d’un company 
 

Un cop hagis estat convidat a la col·lecció de vistes d’un company, et demanem dues coses: 

1) que llegeixis les retroaccions del professor fetes a la vista 1 i 2 (no la 3) i escriguis la teva opinió 
sobre el comentari previ del docent;  

2) que a la vista 3 adjuntis la taula d’avaluació de vistes entre iguals prèviament emplenada que tens 
disponible al Moodle de la teva assignatura. 

Expliquem les passes per a la primera acció: 

Primer de tot, has d’observar les vistes i la seva evolució per poder comentar sobre el sentit de les imatges 
i els títols. A continuació, cal que llegeixis les retroaccions del professor fetes a la vista 1 i 2 (no la 3) i 
escriguis la teva opinió sobre el comentari previ del docent  (no tens per què estar-hi d’acord) i, si 
s’escau, suggereixis alternatives i/o millores addicionals. Per a això només cal que premis “Place 
feedback” i escriguis el teu text. 
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És molt important que a l’hora de publicar el teu comentari (el qual només podràs editar durant els 10 
minuts següents), desactivis la casella “Make public”. Si no ho fas, qualsevol podrà accedir a aquest 
comentari.  

 

 

La segona tasca consisteix en avaluar la 3a vista del teu company. Per a això, cal que adjuntis a la vista 3 
la taula d’avaluació de vistes entre iguals prèviament emplenada que tens disponible al Moodle de la 
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teva assignatura. Per adjuntar-la, només cal que cliquis sobre “Examinar” i la cerquis al teu ordinador 
com si fos un adjunt de correu electrònic. Per fer-ho, només cal que, un cop hagis trobat l’arxiu, cliquis 
“Abrir” (o el que t’aparegui segons el navegador i l’idioma de configuració del mateix) i cliquis “Place 
feedback” a continuació. És molt important que a l’hora de publicar el teu comentari (el qual només 
podràs editar durant els 10 minuts següents, deixis la casella “Make public” desactivada. Si no ho fas, 
qualsevol podrà accedir a aquest comentari. 

 

 

Canvis a les vistes després de la retroacció dels companys 
 

Un cop el company escollit hagi fet el feedback a la teva vista, rebràs una notificació interna semblant a la 
del missatge d’accés a la vista, com hem vist més amunt. L’últim pas que has de fer consisteix en: 

1. Entrar a les vistes del teu portafolis (o a la col·lecció de vistes). 

2. Llegir les retroaccions que hagi fet el teu company a les vistes 1, 2 i 3.  

3. Fer només els canvis que consideris necessaris.  

4. Explicar quins canvis has fet i quins no justificant-ne la tria fent servir també l’opció “Place 
feedback”. Aquests comentaris apareixeran a sota dels comentaris previs. És molt important que a 
l’hora de publicar el teu comentari (el qual només podràs editar durant els 10 minuts següents, 
deixis la casella “Make public” desactivada. Si no ho fas, qualsevol podrà accedir a aquest 
comentari.  
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5. Finalment, avisa el teu professor que ja pot accedir de nou a la col·lecció de vistes per tal que 
pugui afegir la retroacció que s’escaigui, tant de l’avaluació del teu company com dels canvis fets 
a les vistes.  

  


