COM ACCEDIR I EDITAR EL BLOC
• Primer de tot aneu al bloc. http://blocs.xtec.cat/cinemaencursamer0910
Veureu que hi ha dos apartat on hi ha coses:
-Diari dels tallers: hi ha les instruccions i les vostres fotografies.
-Pràctica fotogràfica experimental: hi ha el llistat de fotògrafs i d’altres.
També podeu accedir al bloc des de la pàgina de l’institut, clicant a
Cinema en curs / Taller el Moviment: http://www.xtec.cat/iescastelldestela/

COM EDITAR EL BLOC
La tasca que us encomano per dimecres és aprendre a editar el bloc.
1. Primer de tot cadascú posarà el seu nom sota la seva fotografia.
• Ara aneu a: http://blocs.xtec.cat i cliqueu sobre el botó de la barra superior ENTRA
•

Poseu: usuari: blocs2347

contrasenya: $eSgY6Vf

(escriviu-vos les dades a l’agenda així ja les tindreu sempre)

• A la dreta on posa Els meus blocs. Cliqueu l’icona d’un paper i una ploma que hi ha al costat de IES
Castell d’Estela 2009-2010. Així se us obrirà l’editor del bloc.
• Aneu a Articles. N’hi ha dos, vosaltres seleccioneu el que diu Presentació.
• Trobareu l’espai per editar. Veureu que hi ha les vostres fotografies. Poseu-vos a sota de la vostra i
escriviu nom i un cognom a sota en majúscules. Feu els espai en blanc necessaris perquè surti ben bé a
sota de la fotografia i si ja hi ha el nom d’un company arregleu-ho si heu hagut de moure el seu nom.
(No estaria de menys que, quan feu això us connectéssiu al Messenger i demanéssiu si algu altre hi està treballant perquè us
podeu borrar respectivament el que heu fet si carregueu tots dos alhora.).

• Un cop escrit el nom apreteu el botó blau de l’esquerra on diu Actualitza l’article..
• Mireu si ha quedat bé prement a dalt a la dreta Mostra.
• NO MODIFIQUEU RES DEL QUE JA HI HA!

2. Després fareu un enllaç a un web on hi hagi informació del vostre fotògraf.
• Sense tancar l’editor d’imatges obriu una altra finestra del navegador i busqueu una pàgina web on hi
hagi informació sobre el fotògraf.
• De l’editor del bloc premeu Pàgines de la columna de l’esquerra.
• Veureu que hi ha quatre pàgines. Trieu Pràctiques fotogràfiques experimentals.
• Un cop oberta la pàgina per editar amb el cursos seleccioneu del costat del vostre fotògraf la paraula
Enllaç. Un cop seleccionat premeu, del tauler d’edició superior la icona
. Us quedarà tot en negre i
s’obrirà una finestreta. Poseu l’adreça del web buscat a URL de l’enllaç. Penseu que l’adreça ha de
contenir http:// . Acte seguit premeu Inserir. Si tot ha anat bé el vostre fotògraf quedarà en blau. Premeu
el botó blau Actualitzar la pàgina.
• Després feu Mostrar per comprovar que l’enllaç funciona correctament.
3. Llegiu-vos els document penjats: La càmera i l’ull i La cambra fosca.
DE MOMENT AIXÒ ÉS TOT!
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