La tasca que us encomano per dilluns és aprendre a adjuntar documents i imatges al bloc.

COM ADJUNTAR UN DOCUMENT AL BLOC
Primer de tot adjuntarem el document que vàreu fer del vostre fotògraf al bloc. L’heu de convertir en un
pdf. I guardar-lo amb el nom del fotògraf. Per després poder-lo penjar. (Si no en sabeu també es pot
penjar en format document normal).
• Com ja sabeu per editar el bloc heu d’anar 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 la 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.
• De l’editor del bloc premeu Pàgines de la columna de l’esquerra. Trieu Pràctiques fotogràfiques
experimentals.
• Un cop oberta la pàgina per editar amb el cursos seleccioneu del costat del vostre fotògraf la paraula
Document. Un cop seleccionat premeu, del tauler d’edició superior la icona . Se us quedarà tot en
negre i s’obrirà una finestra. Seleccioneu Selecciona els arxius, i busqueu l’arxiu pdf del vostre fotògraf
al vostre ordinador. Un cop la pàgina ha processat el document premeu Inseriu a l’article. Si tot ha anat
bé apareixerà el títol del vostre document de blau. Acabeu amb Actualitzar la pàgina.
• Després feu Mostrar per comprovar que l’enllaç funciona correctament.

COM ADJUNTAR UNA IMATGE AL BLOC
Ara penjareu la fotografia d’un salt que hagueu fet. Per penjar una imatge al bloc primer de tot la reduïm
més o menys a una amplada de 350 píxels.
• Després, des de l’editor del bloc, hem d’anar a la pàgina de Pràctiques fotogràfiques
experimentals. Col.locarem el cursor just després d’allà on dius ‘SALTS. Imatges dels salts:’ que és on
la volem inserir. Apretareu la icona . Se us quedarà tot en negre i s’obrirà una finestra. Seleccioneu
Selecciona els arxius, i busqueu al vostre ordinador l’arxiu de la vostra fotografia.
Un cop la pàgina ha processat el document podeu triar si la voleu a Mida complerta o Miniatura.
Premeu Inseriu a l’article. Si tot ha anat bé apareixerà la imatge. Acabeu amb Actualitzar la pàgina.
• Després feu Mostrar per comprovar que l’enllaç funciona correctament.

