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Unitat 3
ELS FITXERS D’UN CURS
Tots els cursos tenen una carpeta de fitxers que podem trobar a la secció
d’administració del nostre curs (columna esquerra). S’anomena “Fitxers”.

Tal com veiem a l’exemple de la imatge anterior, dintre d’aquesta carpeta podem
crear subcarpetes per tal d’ordenar els arxius que utilitzarem després al curs.
Quan posem nom a arxius informàtics sempre convé seguir algunes precaucions
com ara:
- No fer servir accents
- No deixar espais en blanc (podem fer servir guions baixos)
- Que el nom de l’arxiu tinga prou informació per reconèixer-lo un cop descarregat
pels nostres alumnes. Pensem que els alumnes potser no són molt experts en
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informàtica
i
si
podem
optar
entre
noms
com
“Treball.doc”
i
“Guio_treball_bio_teixits_T2.doc”, sempre serà millor la segona opció.
- Quan posem numeració als arxius, del numero 1 al 9 hem de posar un 0 davant de
manera que tinga el format Treball_01, Treball_02, Treball_14, Treball_15, etc (en
lloc de Treball_1,
Treball_2, Treball_14, Treball_15) ja que d’aquesta manera
s’ordenen millor. Si posem amb aquest format “2009-01-22”, també s’ordenen de
manera automàtica quan els consultem en “Mi PC”.

Els fitxers en format zip.
Els arxius .ZIP els hauríem d’entendre com un conjunt d’arxius empaquetats junts i
comprimits. Per tant ens serveixen per fer dues coses diferents: per reduir “el pes”
dels nostres arxius si els hem d’enviar per Internet i per empaquetar junts una
sèrie d’arxius per pujar-los tots d’una al Moodle i no d’un en un.
Per crear arxius .ZIP hem d’instal·lar algun dels programes que serveixen per
comprimir. El Winrar és molt recomanable perquè també treballa amb altres formats
molt coneguts com el format .RAR, que serveix per al mateix que el .ZIP, i que és
molt freqüent a Internet.
Un cop tenim instal·lat el programa Winrar, quan volem comprimir un conjunt
d’arxius i crear un arxiu .ZIP no cal obrir el programa, sinó que des de “Mi PC”,
seleccionem els arxius a comprimir, cliquem damunt de la selecció amb el botó de la
dreta del ratolí i triem “Afegir a l’arxiu”
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I a continuació triar l’opció de que volem que el format de l’arxiu siga “ZIP”

Llavors ens demanarà on volem guardar l’arxiu que va a crear i ja haurem acabat.

Com descomprimir els fitxers ZIP dintre del Moodle
Si hem pujat aquest arxiu al Moodle i obrim la carpeta d’arxius del curs on ha quedat
guardat, veurem que al costat de l’arxiu acabat de pujar apareix l’opció “Unzip”, que
el que farà serà descomprimir l’arxiu (extreure els arxius que conté) en aquesta
mateixa carpeta. Es a dir que en la carpeta d’arxius del curs tindrem l’arxiu comprimit
i al costat tots els arxius que contenia.

Una vegada extrets els arxius ja podem esborrar l’arxiu zip amb el que els havíem
pujat, de manera que estalviarem lloc innecessari al servidor.
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Com penjar a Moodle imatges baixades d’internet.
1.- Copiar la imatge de la pàgina web al nostre ordinador
Opció A.- A partir d’una pàgina web qualsevol.
- Botó dret damunt de la imatge
- Seleccionar “guardar imagen como” i donar una ruta del nostre ordinador per que
quedi allà emmagatzemat.
Opció B.- A partir de Google images
- Clicar en la imatge que volem
- Elegir “Ver imagen en tamaño completo”
- Botó dret damunt de la imatge
- Seleccionar “guardar imagen como” i donar una ruta del nostre ordinador per que
quedi allà emmagatzemat.
2.- Pujar la imatge des del nostre ordinador a la carpeta d’arxius del nostre curs
de Moodle.
3.- Posar la imatge en el lloc que vulguem de Moodle (capçalera, títol de bloc de
contingut, etiqueta, etc.) utilitzant el boto corresponent de l’editor com veiem a
continuació
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