
Els elements de la intranet 

Ja hem vist que la intranet que es proposa ha estat desenvolupada utilitzant el Zikula. A partir d'aquesta base 

s'han anat creant noves funcionalitats que permeten que s'utilitzi en el dia a dia dels centres educatius.  

Una de les característiques de les intranets com la que esteu utilitzant és la seva modularitat, característica 

estructural heretada del Zikula. Modularitat vol dir que, internament, la intranet està dividida en elements 

funcionals independents, és a dir, fragments de codi que funcionen independentment els uns dels altres.  

El fragment més gran de tots, en torn del qual es vertebra tota la intranet és el nucli, que és imprescindible 

pel seu funcionament. Addicionalment, la intranet conté altres fragments que ofereixen més funcionalitats. 

És el cas dels mòduls opcionals, dels blocs i dels entorns visuals, entre altres.  

Aquesta terminologia és pròpia dels entorns dinàmics i sovint motiu de confusió per als usuaris novells. Per 

això, a continuació es defineixen cadascun d'aquests conceptes.  

Els mòduls 

Podeu entendre els mòduls com a funcionalitats de la intranet. D'aquesta manera, veureu que els fòrums són 

un mòdul, el tauler d'anuncis un altre, les reserves un altre, etc.  

Tot i que gràficament són difícils d'observar de manera directa, allò que sí que veieu són els seus resultats. 

Per exemple, la llista de temes del fòrum de l'aula la proporciona el mòdul iw_forums. Tot el que apareix a 

la columna principal de la intranet, prové d'algun mòdul.  

Quan us identifiqueu com administradors en el sistema us apareix el menú d'administració a la part superior 

de la pantalla. Per veure els mòduls de la vostra intranet, heu de col·locar el ratolí sobre de les opcions 

Administració –> Sistema –> Mòduls del menú i fer clic a sobre de l'enllaç Mòduls.  

 

Apareixerà una pàgina on podreu observar tots els mòduls actius i que, per tant, estan proporcionant certes 

funcionalitats. De moment, limiteu-vos a observar el llistat de mòduls i feu una ullada a les descripcions 

d'alguns.  

Els blocs 

Els blocs van molt lligats als mòduls i per això sovint es confonen. De fet, els blocs depenen dels mòduls. 

Per exemple el bloc de calendari que mostra un calendari amb les cites programades depèn directament del 

mòdul d'agendes, el mòdul de titulars depèn del mòdul de tauler de notes… Per reconèixer els blocs podeu 



pensar que són petits espais físics de la intranet on el sistema presenta informació. A la maqueta els blocs 

apareixen amb un requadre de color gris.  

En el menú horitzontal de la capçalera, aneu a Administració –> Sistema –> Blocs i feu clic en aquesta 

opció. Accedireu a la llista de blocs.  

 

Com en els mòduls, en aquest apartat també s'obrirà una llista dels blocs disponibles. Des d'aquesta llista en 

podreu fer la gestió. Aneu amb compte amb la manipulació, però no tingueu por, ja que la restauració al punt 

inicial només comporta la pèrdua de cinc minuts més. Així que endavant.  

Heu de tenir en compte que el llistat de blocs que es presenta només mostra el de blocs actius, però n'hi 

altres que, tot i estar creats, poden estar inactius. Per veure tots els blocs cliqueu a l'opció Mostra tots els 

blocs i apareixeran tots els blocs existents.  

 

A la imatge següent podeu reconèixer els mòduls inactius perquè apareixen amb un botó vermell.  

http://phobos.xtec.cat/suport/lib/exe/detail.php?id=matidoc%3Ajt093%3Abloc2%3Am2_elements&media=matidoc:jt093:bloc3:elements_3.gif


 

Els entorns visuals 

Els entorns visuals són un conjunt de fitxers que defineixen l'estètica de la intranet, és a dir, els colors, les 

imatges, la distribució general de la informació, … Per la xarxa es poden descarregar multitud d'entorns 

visuals que, en dos minuts, us permetran canviar l'aspecte de la intranet.  

Ara podeu accedir al llistat d'entorns visuals disponibles. Per fer-ho, aneu a Administració –> Sistema, i 

feu clic a l'opció Entorns visuals.  

 

Recordeu que els mòduls es poden definir com a funcionalitats i els blocs com a espais on col·locar la 

informació.  
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