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Manual d'ús 
Eina Presenta 
Com es publica contingut a un Presenta 

1. Accedeix al Presenta i fes clic al botó Publica. 
 

 
 

Imatge. Eina Presenta. 
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2. Afegeix informació a l'entrada que vols publicar. Els camps que pots omplir són aquests: 
 

 
Imatge. Publicació d'una entrada a Presenta. 
 

a. Títol de l'entrada.  
 

b. Contingut de l'entrada. Mitjançant les pestanyes Visual o Text pots afegir el 
contingut amb format o sense: 

 
 

Visual: usa les icones per donar format al text. 

 
 
 
Text: usa les etiquetes proposades per donar format al text. 
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c. Pots afegir etiquetes que classifiquin l'entrada dins de Presenta. Només cal que 

escriguis el nom de l'etiqueta. Si en vols afegir més d'una, separa-les amb comes.  
 
Les etiquetes apareixeran dins del missatge, un cop publicat, i també al menú de la 
dreta del Presenta. D'aquesta manera, fent-hi clic, podràs filtrar les entrades que 
continguin aquesta etiqueta. 
 

d. Tipus de llicència del contingut de l'entrada. Pots triar entre Creative Commons o 
Obra registrada, segons quin sigui el teu cas. 
 

e. Estat de l'entrada. És possible triar entre Pendent, En procés o Acabat. L'estat no té 
cap implicació en la visualització de l'entrada: sigui quin sigui, tothom que tingui 
accés al Presenta veurà l'entrada.  

 
L'estat només és una manera d'indicar a qui llegeixi l'entrada la fase en què 
aquesta es troba. 
 

f. Fent clic al botó Afegir Media 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. 
 
Important: 

- Si afegiu més d'un fitxer multimèdia, el primer que aparegui en el missatge 
es mostrarà destacat a les llistes d'entrades. A més a més, dins de l'entrada, 
el primer fitxer multimèdia que aparegui sempre es mostrarà a dalt de tot, 
desvinculat del text de l'entrada. A partir del segon fitxer multimèdia, ja el 
podreu situar entremig del text de l'entrada. 

 
g. Mitjançant el botó Publica, fareu que l'entrada sigui accessible als estudiants.  

 
Si esteu editant l'entrada, el botó es dirà Actualitza i podreu sortir sense desar els 
canvis fent clic al botó Cancel·la. 
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Com es visualitza contingut en un Presenta 

 
En accedir a l'eina, veureu la llista de les entrades publicades fins al moment, ordenades 
de més recent a més antiga. 
 
Si una entrada s'actualitza, passa a considerar-se la més recent, fins que se'n publica una 
de nova o se n'edita una altra. 
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Elements que apareixen al Presenta: 

 
a) Informació de cada missatge publicat. Si té fitxer multimèdia (a l'exemple, una 

imatge), es mostra sempre destacat a la part esquerra i amb un enllaç per ser 
baixat just a sota. 
A més a més, es mostra el títol de l'entrada, el nom de qui l'ha creat (a l'exemple, la 
part difuminada) i la data de publicació.  
A continuació, es mostren les primeres frases de l'entrada. 
Després, apareix l'estat de l'entrada, segons com s'hagi especificat a la creació. 
Finalment, hi ha una franja que informa sobre els comentaris fets a l'entrada, la 
llicència del contingut, la possibilitat de ser editada (només per a qui l'ha creat) i 
una icona per marcar l'entrada com a llegida (color gris) o no llegida (color blau). 
Aquesta marca és individual, cadascú veu la marca que ha especificat. 
 

b) A la columna dreta, des de qualsevol pàgina del Presenta, es pot publicar una 
entrada nova, cercar contingut al Presenta, veure els últims comentaris que s'han 
fet a l'eina o navegar segons les etiquetes que s'hagin associat a cada entrada. 
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Com s'afegeix un fitxer multimèdia 
Ja sigui en l'edició o creació d'una entrada o bé en la publicació de comentaris, cal fer clic 
al botó Afegir Media.  

 

 
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.  
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- 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. 
 

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. 

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

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

 
Un cop s'hagi penjat un fitxer multimèdia, només el podreu veure des de l'entrada o el 
comentari on l'hàgiu afegit. No hi ha un espai on 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 penjar. 
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