Manual d’ús de l’eina
EDNA
Edició Docent de Niu a l’Aula

Contingut
Com es crea un NIU

2

Com s’edita un NIU

8

Com s’afegeix o s’amaga un NIU a l’Aula

9

Com s’elimina un NIU

11

Com es visualitza un NIU a l’Aula

12

Manual d’ús de l’eina EDNA
Edició Docent de Niu a l’Aula
Com es crea un NIU
1. Accediu a l’edició de l’Aula

A. Dins de l’edició de l’aula, feu clic a la pestanya “Recursos d’aprenentatge”.
B. Feu clic al botó “Crea NIU”.

Altres usos de la pàgina:
- Podeu gestionar els Niu existents (Més informació)
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2. Afegiu els recursos al NIU

A. Cal posar un nom al NIU
B. Feu clic a cada recurs que vulgueu afegir al NIU. Si feu clic damunt de la icona del
format podreu accedir al recurs en una nova pestanya.
C. Feu clic al botó “Següent” per a desar i continuar
Tingueu en compte:
- No existeix una opció per desar canvis. Els canvis només es desen quan es fa clic
al botó “Següent”.
- Si feu clic a “Següent”, podreu tornar enrere més endavant i modificar la vostra
selecció de recursos.
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3. Editeu els recursos afegits

A. A la part esquerra hi ha un menú amb cadascun dels recursos escollits al pas
anterior. Fent-hi clic podreu editar-los un a un.
Cadascun dels recursos tenen una serie de camps que cal editar o revisar:
B.

Títol. Podeu mantenir el títol que ja vingui donat, o editar-lo si ho preferiu
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C.
Rellevància. podeu decidir la mida en que es mostrarà l’Ou al NIU. Passeu
el ratolí per damunt de la icona d’informació de la rellevància per veure exemples de
cada tipus de rellevància.
Si seleccioneu una rellevància mitja o alta, serà necessari que seleccioneu una
imatge per il·lustrar l’ou.

En fer-ho, s’obrirà una finestra com aquesta, on caldrà que feu clic damunt de la
carpeta que desitgeu (tenen noms descriptius del seu contingut) per accedir al llistat
de les imatges disponibles.

En accedir a la llista d’imatges, caldrà que feu clic damunt d’una d’elles i després
damunt del botó “Accepta”. Si voleu canviar de carpeta, cal que cliqueu a l’enllaç
“Enrere” de la part superior de la pantalla.
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Important: només podeu adjudicar la rellevància alta a 1 sol recurs per cada NIU.
En cas de seleccionar la rellevància alta per un segon Ou, apareixerà una finestra
com la següent on caldrà que decidiu a quin dels 2 recursos voleu assignar la
rellevància alta (el que ja la tenia o el nou).

D.
Descripció: podeu escriure recomanacions, orientacions docents perquè
l’estudiant pugui treballar millor aquell material
E.
Temps mínim de dedicació: orienteu a l’estudiant informant-lo del temps
que mínim que considereu que cal que dediqui a aquell recurs
F.

Cita Bibliogràfica

G.
Format preferent: escolliu quin dels formats en què està disponible aquell
recurs voleu que s’obri directament fent clic al nom de l’ou
H. Per desar els canvis, feu clic al botó “Següent” (o “Anterior” si voleu canviar algun
dels recursos afegits)
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4. Previsualitzeu el NIU i deseu-lo

-

Reviseu que cada OU es situï a la posició que desitgeu. Podeu remoure’ls, utilitzant
la icona corresponent, per situar-los on pertoqui.
Podeu fer clic al botó “Anterior” per editar qualsevol dels OUS (p.e. per canviar-ne
la rellevància o la imatge seleccionada).
Feu clic al botó “Acaba” per desar el NIU i veure’l afegit a l’aula.
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Com s’edita un NIU
L’edició d’un NIU consta dels mateixos passos que la creació.

1. Accediu a l’edició de l’Aula

A. Dins de l’edició de l’aula, feu clic a la pestanya “Recursos d’aprenentatge”.
B. Un cop allà, feu clic l’enllaç “Edita” del NIU que voleu editar.
Seguiu els mateixos passos que els definits en la creació de NIU.
Si us cal visualitzar el NIU cal que feu clic al text de l’idioma (ES, CA, EN segons l’idioma
en que estigui el NIU). Se us obrirà en una pestanya nova.
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Com s’afegeix o s’amaga un NIU a l’Aula
1. Accediu a l’edició de l’Aula

A. Dins de l’edició de l’aula, feu clic a la pestanya “Recursos d’aprenentatge”.
B. Per mostrar o amagar un NIU, feu clic damunt de la icona “ull” de la columna Estat.
Si voleu que el NIU sigui visible, assegureu-vos que queda en aquest estat.
Important: els NIUS que no estiguin vinculats a una activitat no es mostraran a
l’aula, encara que tingui l’estat “Visible”.
C. Feu clic al botó “Desa canvis”
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2. Editeu l’activitat on voleu afegir el NIU

-

Dins l’apartat de “Recursos d’aprenentatge” (al final de tot de l’activitat),
seleccioneu el NIU de la llista que voleu mostrar per aquella activitat.
Podreu consultar cadascun dels NIUS fent clic damunt de l’enllaç amb la icona
“NIU” de la dreta
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Important: els NIUS que no estiguin vinculats a una activitat no es mostraran a
l’aula, encara que tingui l’estat “Visible”.

Com s’elimina un NIU
1. Accediu a l’edició de l’Aula

A. Dins de l’edició de l’aula, feu clic a la pestanya “Recursos d’aprenentatge”.
B. Un cop allà, feu clic a la icona d’eliminar, que trobareu a la dreta de tot de cada
NIU.
Nora: si us cal visualitzar el NIU cal que feu clic al text de l’idioma (ES, CA, EN
segons l’idioma en que estigui el NIU). Se us obrirà en una pestanya nova.
En fer clic a la icona, se us obrirà una finestra per confirmar l’eliminació.
Important: tingueu en compte que eliminar un NIU no significa eliminar els recursos
que en formen part. Quan s’elimina un NIU, els seus recursos segueixen estan al
repositori de l’aula, per tal de poder ser afegits en qualsevol NIU.

Manual ús EDNA

26/02/2019

pàg 11

C. Tot i que el NIU ja està eliminat, feu clic al botó “Desa” per desar qualsevol altre
canvi fet en l’edició dels Recursos d’Aprenentatge.

Com es visualitza un NIU a l’Aula
Des del semestre 20182, els NIUS passen a veure’s encaixats dins l’activitat de l’aula. Fins
ara, es veia només una crida al NIU, en forma d’enllaç-banner.
La visualització del NIU (posició i rellevància de cada OU) serà la que s’hagi definit a través
de l’EDNA.
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Cada recurs/Ou del NIU, tindrà 2 enllaços
- Nom de l’OU: enllaçarà directament al format que l’editor del NIU hagi establert. Si
no s’ha establert cap format preferent a EDNA, s’obrirà el mateix que el punt
següent.
- Icona “i”: enllaçarà a una finestra modal on s’informarà a l’estudiant sobre les
orientacions de l’ou, els formats disponibles, el temps de treball o les cites
bibliogràfiques.
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