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PRÀCTIQUES - UNITAT 6: LES ETIQUETES
PRÀCTICA 1: Etiquetes i pàgines web. Llenguatge HTML bàsic.
L’edició d’una etiqueta i d’una pàgina web és exactament igual, l’única diferència és
que en el primer cas es veu el contingut en la portada del curs i en el segon cas
només apareix el títol de la pàgina i hem de clicar damunt per veure el contingut.
A vegades resulta interessant entendre mínimament el codi HTML que es genera quan
creem una etiqueta o una pagina web. Per veure aquest codi, quan estiguem editant
un d’aquestos elements cal que cliquem en “conmuta a font HTML” amb el següent
botó:

Per començar, veurem una pàgina web que tenim al bloc de continguts 6 anomenada
“Pàgina web de prova per veure la utilització de codis HTML”. Com no teniu drets
d’edició en aquest curs, podeu consultar el codi HTML d’aquesta pàgina en la que
teniu a continuació que s’anomena “Codis de la pàgina web anterior”. Intenteu
interpretar els codis que apareixen en ella consultant el resum que hi ha a la unitat 6.
PRÀCTICA 2: Creació d’una etiqueta amb una imatge i un text que tinga un link a
una pàgina web externa.
Podeu veure en la unitat 5 un exemple de com editar una etiqueta i com crear-ne un
altra.
Heu de crear una etiqueta en el bloc de continguts 10 (proposo aquest bloc per a
que pugueu aneu posant continguts pròpis de la vostra assignatura en els primers
blocs de contingut sense que les pràctiques queden barrejades amb ells) que tinga
una imatge i un link a una pàgina web externa com a mínim i podeu provar altres
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elements opcionals com una línia, una taula, etc. Les línies són molt útils per separar
continguts dintre d’un bloc de continguts.
A partir d’ara sempre fareu les pràctiques que no us servisquen per als
vostres alumnes al bloc de continguts 10.
PRÀCTICA 3: Consulta del codi HTML que s’ha generat amb la vostra etiqueta.
Commuteu l’etiqueta que heu creat en la pràctica anterior a “font HTML” com es
mostra a la següent imatge, per veure el codi que s’ha generat. Podeu intentar
interpretar aquest codi amb el resum que teniu en la unitat 5 del dossier.
PRÀCTICA 4: Creació d’una pàgina web
Anem a crear una pàgina web amb un element multimèdia embegut. En aquest cas
introduirem un vídeo de Youtube (el que vosaltres vulgueu). Una vegada tingueu el
vídeo elegit, cal que feu el mateix que es veu a l’exemple que us he posat a la secció
de “Bibliografia links” anomenat
“Exemple de com insertar un element multimèdia a una pàgina web (vídeo de
youtube)”
Com podreu comprovar, el codi que utilitzem per embeure aquestos elements
multimèdia és molt complex i més val no intentar entendre’l.
PRÀCTICA 5: Comprovació de que Word introdueix codis ocults que “embruten” els
textos en Moodle.
Heu de crear una pàgina web on heu de copiar i pegar un xicotet text des de Word
(dues o tres línies). Poseu-li com a nom “Text de Word brut”. Un cop heu pegat el text
des de Word directament “commuteu a font HTML” i veureu quant de codi inútil.
Ara heu de crear un altra pàgina que li direm “Text de Word net” i copiareu i pegareu
el text anterior de Word a Wordpad i de Wordpad a la pàgina web. Commuteu a font
HTML i veureu la diferència amb el cas anterior.

47

