
 

Tutorial sobre la galeria de l’aula 

1. Com afegir una galeria a l’aula 
Vídeo demostratiu 
 
Des de la pestanya “Edició de l’aula”, cal fer clic a la pestanya “eines de l’assignatura” i un 
cop a la pàgina fer clic al botó “+ afegeix un recurs a l’aula”: 

 
 

2. Com afegir una galeria a l’activitat 
Vídeo demostratiu 
 
Des de la pestanya “Edició de l’aula”, cal fer clic a l’activitat que es vol editar i un cop a la 
pàgina fer clic al botó “+ afegeix un recurs a l’activitat”: 
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https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0ByFRNWAz1aPTdlpxVTVsUWl6UnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0ByFRNWAz1aPTQzB1RUxwbTNybk0/view?usp=sharing


 

 

3. Com afegir ítems a una galeria 
Vídeo demostratiu 
 
Dins del mode de visualització de l’aula (no d’edició), cal fer clic al botó “Edita galeria”. Un 
cop dins, cal fer clic a la capsa de color blau fosc amb el text “+Afegeix”. En aquest punt, es 
pot escollir entre afegir arxius externs (àudios, vídeos o imatges que es tenen en local a 
l’ordinador) o bé arxius des de portfolis (només per aquelles aules que tenen un enllaç amb 
l’eina de portfolis; si no el tenen, no podran seleccionar cap arxiu d’allà). 
 
Pels arxius externs, s’obrirà una finestra amb l’eina UOCMedia, que com en altres recursos 
permet pujar contingut d’imatge, vídeo o àudio. 
 
Pels arxius de portfolio, com a mínim caldrà seleccionar el semestre, l’assignatura i l’aula 
perquè apareguin els ítems a afegir a l’aula. També es pot arribar a seleccionar els ítems de 
portfolio d’una activitat en concret, si cal. 
 

Darrera actualització: Octubre 2017 2 

https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0ByFRNWAz1aPTQjJWTHdUcHlLcW8/view?usp=sharing


 

 

 

 
 
Pel cas concret de fitxers de portfolio, s’obre una finestra modal on es pot escollir, d’entre 
totes les evidències resultants presentades en format miniatura, les que es volen utilitzar a 
la galeria.  
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Si es fa clic al damunt d’una miniatura, s’obrirà l’evidència més gran, a la part dreta de la 
mateixa modal.  

 
Si es fa clic al damunt de triangle de la part superior esquerra de cada miniatura, l’evidència 
quedarà seleccionada per ser afegida a la galeria. 

 
 

 
Cal repetir el mateix procediment per cada evidència de diferent activitat, aula, assignatura o 
semestre que es vulgui afegir.  
 

En cas que se seleccionés per segon cop (per error o voluntàriament) un 
mateix semestre, assignatura, aula i activitat, no s’afegirien dues vegades els 
mateixos portafolis. La mateixa modal ja presentaria seleccionades d’inici les 
miniatures que prèviament s’haguessin escollit. 

 
Es poden reordenar les evidències segons es vulgui, fent clic al damunt d’una evidència i 
arrossegant-la fins a la posició que vol. També pot fer servir els desplegables d’ordenació 
de la part superior. 
 
Els elements d’una galeria que provenen de portafolis de MyDocumenta, apareixen a l’aula 
amb una marca específica (tant a l’edició com a la visualització): 
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Tant a la part d’edició com a la de visualització, gràcies als “Checks” que apareixen a sobre 
de les miniatures de la galeria, es poden filtrar els elements d’aquesta, segons si provenen 
de Portafolis de MyDocumenta o si es tracta d’arxius externs pujats pels docents. 

4. Com editar o eliminar els ítems afegits a una galeria 
Vídeo demostratiu 
 
Dins del mode de visualització de l’aula (no d’edició), cal fer clic al botó “Edita galeria”. Un 
cop dins, cal fer clic a la icona del llapis per editar la imatge/vídeo/àudio, o bé a la icona de 
la paperera per eliminar-la. 
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https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0ByFRNWAz1aPTWXYzZXpLX2k1SWc/view?usp=sharing

