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Manual d'ús 
Eina Presenta 
Com es crea un Presenta 
1. Accediu a l'edició de l'aula. 

 
Imatge. Vista de l'aula de la UOC. 
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2. Podeu crear l'eina tant per a una o diverses activitats com per a l'aula. 

a. Si el voleu afegir per a una activitat, feu clic al botó Afegeix una activitat i 
seleccioneu l'opció Presenta. 

 
Imatge. Vista de l'edició de l'aula de la UOC, pestanya Activitats. 
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b. Si el voleu afegir per a l'aula, feu clic a la pestanya Eines de l'aula (1) i 
posteriorment al botó Afegeix una eina a l'aula (2), i seleccioneu l'eina Presenta. 

 

 
Imatge. Vista de l'edició de l'aula de la UOC, pestanya Eines de l'aula. 

 
En tots dos casos, quan hàgiu afegit l'eina i l'hàgiu desat, ja tindreu disponible el Presenta. 

 

 
Imatge. Vista de l'edició de l'aula de la UOC, pestanya Activitats, amb un Presenta afegit. 
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Imatge. Vista de l'aula de la UOC amb un Presenta afegit. 
 
NOTA: pot ser que durant uns minuts no pugueu accedir al Presenta perquè s'estiguin 
acabant els processos interns de creació de l'eina.  
 
Per accedir al Presenta, només cal que feu clic damunt del nom que hi hàgiu posat. 
 

 
Imatge. Pàgina principal d'un Presenta acabat de crear. 
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Com es publica contingut en un Presenta 
Hi ha dues opcions per publicar continguts en un Presenta, segons si es té un rol 
d'administració de l'eina o no. 
 
Opció A: amb el quadre de comandament de WordPress. 
Opció B: amb el botó Publica de l'eina. 

 
Els estudiants que hi hagin de participar, no tindran el rol d'administració i, per tant, només 
podran fer servir l'opció B. 
 

Opció A: amb el quadre de comandament de WordPress 
 

1. Accediu al Presenta des de l'aula i, un cop dins, feu clic a l'enllaç Administració. 

 
Imatge. Pàgina principal d'un Presenta acabat de crear. 
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2. Se us obrirà el quadre de comandament de WordPress, que és la tecnologia utilitzada per 
crear els Presenta. És possible que se us demani que torneu a iniciar la sessió al Campus. 
 

 
Imatge. Quadre de comandament de WordPress. 
 
Des d'allà, utilitzeu el menú de l'esquerra per obrir la llista d'entrades. 
 

 
Imatge. Quadre de comandament de WordPress amb el menú Entrades desplegat. 
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3. Des de la llista d'entrades, només veureu l'entrada que surt per defecte quan es crea un 
Presenta (amb el títol Hello World! i un comentari afegit automàticament).  
 
S'aconsella eliminar la primera entrada. Però si ho preferiu també la podeu editar per 
convertir-la en la primera entrada real del Presenta. 
 
Des d'aquesta pantalla podeu crear una nova entrada (1) o bé editar l'entrada existent 
(2). Qualsevol de les dues opcions us farà arribar a la pantalla de creació o d'edició d'una 
entrada. 
 

 
Imatge. Llista d'entrades a WordPress. 
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4. Des de la pantalla de creació o d'edició d'una entrada, podreu fer les accions següents: 

 
Imatge. Edició d'una entrada a WordPress. 
 

a. Escriure un títol per a l'entrada.  
b. Escriure el contingut de l'entrada. Fent clic al botó Afegir Media de dalt a l'esquerra 

de la zona podreu afegir fitxers multimèdia creats prèviament o bé enregistrar 
àudios o vídeos des de la càmera web del vostre equip. Per a més detalls sobre 
aquest procés, consulteu l'apartat següent del Manual. 

c. Publicar l'entrada perquè sigui accessible als estudiants. Si esteu editant l'entrada, 
el botó es dirà Actualitza. 

d. Incloure l'entrada que esteu creant o editant dins d'una categoria existent o bé dins 
d'una de nova que us calgui crear. 

e. Afegir etiquetes que classifiquin aquesta entrada dins del Presenta. 
f. Canviar l'estat de l'entrada. És possible triar entre Pendent, En procés o Acabat. 
g. Triar el tipus de llicència del contingut de l'entrada. Es pot triar entre Creative 

Commons o Obra registrada. 
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5. Quan hàgiu fet clic a Publica (o bé a Actualitza si esteu editant), es desaran els canvis i 
quedaran visibles per als estudiants. Ja tindreu disponibles els enllaços per visualitzar 
l'entrada: 

 
Imatge. Edició d'una entrada a WordPress amb els enllaços publicats. 
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6. A la portada del Presenta ja us apareixerà la nova entrada publicada. 

 
Imatge. Pàgina principal d'un Presenta amb una entrada creada. 
 
En cas que l'entrada tingui un vídeo incrustat, serà aquest el que farà d'imatge destacada 
tot i que n'hàgiu afegit una. 
 
En funció de la llargada i el pes del vídeo incrustat, el procés de publicació pot trigar uns 
quants minuts. Actualitzeu la pàgina al cap d'uns minuts per veure el vídeo correctament. 
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7. Si feu clic al nom de l'entrada, accedireu al detall del contingut: 

 
Imatge. Detall d'una entrada d'un Presenta. 
 
En cas que hàgiu afegit un vídeo a l'entrada, aquest apareixerà a la part superior, no allà 
on el poseu dins del text. 
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Cada entrada té una icona que permet marcar-la com a llegida o pendent de llegir: 

 
 
NOTA: els enllaços per editar o administrar el Presenta només funcionen si l'usuari en té 
els permisos pertinents. 
 

Opció B: amb el botó Publica de l'eina 

 
Imatge. Publicació d'una entrada al Presenta. 
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a. Escriure un títol per a l'entrada.  
b. Escriure el contingut de l'entrada.  
c. Afegir etiquetes que classifiquin aquesta entrada dins del Presenta. 
d. Triar el tipus de llicència del contingut de l'entrada. Es pot triar entre Creative 

Commons o Obra registrada. 
e. Canviar l'estat de l'entrada. És possible triar entre Pendent, En procés o Acabat. 
f. Fent clic al botó Afegir Media de dalt a l'esquerra de la zona podreu afegir fitxers 

multimèdia creats prèviament o bé enregistrar àudios o vídeos des de la càmera 
web del vostre equip. Per a més detalls sobre aquest procés, consulteu l'apartat 
següent del Manual. 

g. Publicar l'entrada perquè sigui accessible als estudiants. Si esteu editant l'entrada, 
el botó es dirà Actualitza. 
 

Com s'afegeix un fitxer multimèdia a una entrada o 
a un comentari 
Ja sigui des de l'edició d'una entrada a WordPress o des de la creació d'un comentari a 
Presenta, la finestra que s'obre en fer clic al botó Afegir Media és la mateixa. 
 

 
Imatge. Finestra per afegir un fitxer multimèdia. 
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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 el procés. 

 
2. Enregistrar un vídeo nou 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. 
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- Quan hàgiu acabat, feu clic al botó Atura l'enregistrament. 
 

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

 
- 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. 
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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 3, 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. 
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