
La intranet a Àgora 

Al subapartat Àgora i Moodle, de l'apartat Eines, hem vist que es tracta d'un servei de la 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya en què es posa a disposició dels centres 

educatius de Catalunya la possibilitat d'allotjar, amb el suport i infrastructura necessaris, 

una plataforma virtual d'aprenentatge, comunicació i participació.  

Fins ara, efectivament, s'oferia la possibilitat de disposar d'un entorn Moodle que cobrís 

tot el que fa referència a l'aula virtual.  

A la pàgina de presentació del servei Àgora s'hi anuncia ja la propera extensió d'aquest 

servei i l'entrada en funcionament de “serveis d'intranet, fòrum, notícies i gestió 

documental, posant a disposició dels centres que ho desitgin una plataforma completa 

de tipus Intraweb 2.0.”  

Així, una vegada aquest desplegament s'hagi fet efectiu, els centres de Catalunya podran 

disposar d'un entorn Moodle i un altre d'Intraweb interconnectats que podran cobrir un 

ampli ventall de les seves necessitats globals, tant pel que fa activitats didàctiques, 

activitats d'avaluació, etc. com pel que fa a la gestió, notícies, comunicació entren el 

diferents components de la comunitat educativa, arxiu documental, etc.  

Al llarg del present curs, alguns centres pilot han estat fent funcionar experimentalment 

el nou entorn Intraweb a Àgora. És previst que l'entrada en funcionament d'aquesta 

extensió dels serveis d'Àgora tingui lloc cap a finals del curs actual.  

De manera semblant al cas del Moodle a Àgora, les intranets allotjades en aquest entorn 

depenen d'una instal·lació centralitzada, cosa que en facilita la instal·lació, el 

manteniment i una eventual poserior actualització.  

Avantatges en l'ús de la intranet a Àgora 

De cara a l'usuari la intranet a Àgora presenta uns clars avantatges, especialment per 

aquells usuaris poc experimentats en aquest camp. Podríem dir que aquest tipus 

d'instal·lació “universalitza” l'accés a la intranet de centre. Entre els principals 

avantatges podem citar:  

 absència de manteniment pel que fa a  
o actualitzacions 
o control de funcionament (caigudes de servidor, etc.) 
o correcció d'errors simplificada (per exemple, la solució d'un problema detectat 

per un usuari beneficia, de retruc, la resta d'instal·lacions) 
 suport  
 informació (notícies, actualitzacions, anunci de treballs en el servidor, etc.) 
 documentació (manuals, ajudes, tutorials, etc) 
 comunitat d'usuaris (fòrums de suport i intercanvi d'experiències) 

http://www.xtec.net/agora.html


Personalització de la intranet a Àgora 

Les possibilitats de personalització de la intranet a Àgora depenen, com veurem en el 

bloc 3, de tres elements que són, alhora, els pilars en què se sustenta, estructuralment, la 

intranet:  

 els blocs 
 els mòduls 
 els entorns visuals 

Els blocs 

En el cas dels blocs, podrem gestionar-los de manera personalitzada i el sistema ens 

permetrà:  

 modificar-los (en cas que tinguin paràmetres) 
 activar-los o desactivar-los (és a dir, mostrar-los o ocultar-los) 
 canviar-los d'ubicació, etc. 

Dit d'una altra manera, podrem desenvolupar qualsevol tasca que poguéssim fer en una 

instal·lació autònoma.  

Els mòduls 

Pel que fa als mòduls (ja veurem que es tracta de 'parts' de la intranet, de caràcter, com 

el seu nom indica, modular que permeten unes funcionalitats o unes altres) podrem 

activar o desactivar aquells que tinguem instal·lats a Àgora però no podrem instal·lar-ne 

d'externs. Això que pot semblar negatiu d'entrada, en realitat permet garantir molt més 

l'estabilitat i fiabilitat del sistema, treballant només amb aquells mòduls el funcionament 

dels quals estigui plenament comprovat.  

De tota manera, en un món tan dinàmic com el que estem comentant, el projecte no es 

tanca les portes a la incorporació futura de mòduls que aportin noves funcionalitats o 

millorin les existents, si és que es creu convenient i un cop s'hagin fet les proves 

pertinents. Aquestes incorporacions, però no haurien de produir-se en cicles curts sinó 

que s'haurien de donar en uns terminis que permetin els usuaris l'estabilització en l'ús de 

la intranet existent.  

Els entorns visuals 

Quant als entorns visuals, podrem seleccionar, de manera semblant als mòduls, només 

aquells que estiguin instal·lats a Àgora. El que podem fer és seleccionar un entorn visual 

de manera global, triant el que desitgem de la llista que es mostra des de la pantalla 

d'administració. Contràriament, el que no podrem fer és modificar parcialment un 

entorn. És a dir, no podrem canviar un color o un tipus de lletra, etc. de l'aparença de la 

intranet. Cal dir que és aconsellable d'utilitzar algun dels entorns visuals proposats pel 

projecte Intraweb, ja que d'aquesta manera disposarem d'una major adaptació als 

mòduls proposats (menús i opcions de menú adaptats al projecte, per exemple).  



A part d'això, també es podran canviar aquells elements de configuració general com 

puguin ser el logotip del centre, nom del centre, l'adreça de correu de l'administrador de 

cada intranet, etc.  

Intraweb i Moodle 

Si bé és cert que en moltes ocasions la utilitat de les eines ve determinada pel 

coneixement i domini que en tenim, també és clar que determinats aplicatius o entorns 

estan enfocats específicament cap a un o altre àmbit. Seria el cas de la Intraweb i del 

Moodle que, tot i que en alguns aspectes es poden solapar, estan pensats i concebuts, 

d'entrada per a finalitats diferents.  

En aquest marc, podríem pensar que, mentre la Intraweb seria la projecció virtual del 

centre, el Moodle podria ser la projecció virtual de l'aula. Mentre que en la primera hi 

intervenen, en major o menor grau, tots els estaments del centre, en el segon hi 

coexisteixen professorat i alumnat, de manera similar a l'aula física.  

És cert també que existeix la possibilitat, si un centre es planteja de fer servir només 

activitats jClic o bé dels Quaderns Virtuals, de gestionar-les des de la Intraweb, sense 

necessitat de fer tota una instal·lació de Moodle.  

Agafant una imatge de la presentació que hem utilitzat a la introducció de la jornada, 

podríem esquematitzar-ho així:  

 

Una de les capacitats de la intraweb és la possibilitat de fer-la treballar de manera 

conjunta amb el Moodle. Podem fer que els usuaris definits a la intraweb es validin 

directament al Moodle i, d'aquesta manera, poden entrar-hi directament, sense necessitat 

de fer una doble validació. Igualment es poden activar o desactivar els cursos. 



Aprofitant aquestes capacitats de gestió del Moodle, la Intraweb pot esdevenir el punt 

d'accés als entorns virtuals.  

 

Si voleu ampliar la informació sobre com integrar el Moodle a la Intraweb en una instal·lació 

autònoma (no Àgora), podeu consultar:  

D134 - La intranet de centre: gestió i administració (en preparació). Mòdul 8  

 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/foo/doku.php?id=materials:d134:modul_8:index

