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Manual d'ús 
Eina Langblog 
Com es participa en un Langblog 
L'eina està pensada perquè els estudiants puguin fer aportacions en format multimèdia. La 
participació en un Langblog cal fer-la per mitjà dels comentaris de cada entrada.  

Els passos són els següents: 

1. Accediu al Langblog 

 
Imatge. Pàgina principal d'un Langblog. 
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Des de la mateixa portada de l'eina, podreu fer les accions següents:

 
a) Reproduir el fitxer multimèdia d'una entrada.  
b) Veure quants comentaris s'han fet fins al moment i, si hi feu clic, anar al detall de 

l'entrada per afegir-ne un de nou. 
c) Cercar contingut al Langblog, filtrar les entrades segons categories o veure els 

comentaris més recents fets a qualsevol de les entrades publicades. 
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2. Fent clic al nom de l'entrada, accedireu al detall del contingut:

 
Imatge. Pàgina del detall d'una entrada d'un Langblog. 
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Des del detall d'una entrada, podreu fer les accions següents: 

 
 

a) Reproduir el fitxer multimèdia de l'entrada.  
b) Veure quants comentaris s'han fet fins al moment (en la imatge d'exemple no n'hi 

ha cap) i afegir-ne un de nou. 
c) Cercar contingut al Langblog, filtrar les entrades segons categories o veure els 

comentaris més recents fets a qualsevol de les entrades publicades. 
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3. Per afegir un comentari a una entrada, cal que seguiu els passos següents: 

 
 

a) Afegiu un missatge que acompanyi el fitxer multimèdia (si escau). 
b) Afegiu un fitxer multimèdia fent clic al botó corresponent (més detalls a l'apartat 

següent). 
c) Feu clic al botó Publica per enviar el comentari amb la vostra aportació. 

 

Com s'afegeix un fitxer multimèdia 
En primer lloc, cal fer clic al botó Afegir Media: 

 
En fer-ho, s'obrirà una finestra flotant com la següent: 
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Imatge. Finestra per afegir un fitxer multimèdia. 
 
Des d'aquesta finestra, podreu fer les accions següents: 

 
Imatge. Finestra per afegir un fitxer multimèdia. 
 
 

1. Penjar un fitxer de vídeo que tingueu al vostre equip. 
- Feu clic al botó Tria un fitxer, seleccioneu el fitxer amb el vídeo i espereu 

que s'acabi de penjar. Segons la mida del fitxer, aquest procés pot trigar uns 
minuts.  

- Quan s'hagi acabat de penjar, cal que accepteu les condicions legals fent 
clic a la casella de la part inferior de la pantalla. 

- Quan ho hàgiu fet, s'activarà el botó Següent per acabar de penjar el fitxer. 
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2. Enregistrar un nou vídeo des del vostre equip (cal disposar d'una càmera web). 
- Feu clic al botó Comença a enregistrar: 

 
Imatge. Finestra per enregistrar un vídeo amb la càmera web de l'equip. 

 
- Quan hàgiu acabat, feu clic al botó Atura l'enregistrament. 

 
 
Imatge. Enregistrament d'un vídeo amb la càmera web de l'equip. 

  

 

Manual d'ús de Langblog 20/07/2020 Pàg. 8 

 

 



 
- Automàticament, el vídeo enregistrat es començarà a reproduir de manera 

contínua.  
 

 
 
Imatge. Vídeo enregistrat amb la càmera web de l'equip. 

 
- Si el voleu utilitzar, feu clic al botó Puja vídeo. En funció de la mida del 

vídeo, aquest procés pot trigar uns minuts. 
- Quan s'hagi penjat, accepteu les condicions legals marcant la casella de la 

part inferior i s'activarà el botó Següent per acabar el procés. 
 

3. Penjar un fitxer d'àudio que tingueu al vostre equip o enregistrar-ne un de nou (cal 
disposar d'un micròfon). 

- El procés és idèntic al descrit en el punt 2, però només enregistrant l'àudio 
amb el micròfon del vostre equip. 

 
4. Penjar una imatge que tingueu al vostre equip. 

- El procés és idèntic al descrit en el punt 1, però triant fitxers d'imatge en lloc 
de vídeo. 

 
IMPORTANT: un cop s'hagi penjat un fitxer multimèdia, només el podreu veure des de 
l'entrada o comentari on l'hàgiu afegit. No hi ha un espai en què es vagin acumulant tots a 
tall de repositori. Els fitxers no es poden fer servir més d'una vegada, en diferents entrades 
o comentaris. Si el voleu tornar a utilitzar, caldrà que el torneu a pujar. 
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