
MOODLE 1.9

BASE DE DADES



CREAR UNA BASE DE DADES 

 
1. Fer clic a  

 

 
 
 

2. Fer clic a  
 

3. Fer clic a  
 
 

Posam nom a la base de dades; també podem posar-hi una descripció. A 
continuació, tenim una sèrie de paràmetres que es poden configurar.  



 

   

 
 

 Paràmetres 
 

- Disponible des de, Disponible fins, Visualitza des de i Visualitza 
fins. Aquestes 4 opcions serveixen per definir les dades de visibilitat 
(Visualitza) i de disponibilitat (Disponible: aquesta opció es el temps 
en què es podrà escriure a la base).  

- Entrades requerides. Podem definir el nombre d’entrades que ha de 
fer cada alumne. Als usuaris que no hagin tramès aquest nombre 
d'entrades se'ls mostrarà un recordatori quan visualitzin la base de 
dades. A més a més, no es considerarà que hagin completat aquesta 
activitat fins que no hagin tramès el nombre d'entrades requerit. 

- Entrades requerides per a visualitzar. Nombre d’entrades que un 
alumne ha de posar a la base per poder-ne veure el contingut. 

- Nombre màxim d'entrades. El posam si volem un màxim de 
participacions per usuari. 

- Comentaris. Per permetre posar un comentari en una entrada. 
- Requereix aprovació? Aquesta opció fa que el professor faci de 

filtre. Es veuen les entrades, si s'accepten, llavors passen a ser 
visibles dins la base de dades. 

- Permeteu valorar els missatges? Si el marcam, posarem una nota 
a cada entrada. En la següent opció, Qualificació, triam el criteri per 
valorar, numèric (0-10), apte-no apte, per lletres (a b c...). 



 

Paràmetres comuns de mòduls 
 
- Mode de grup. Es pot fer que uns usuaris vegin la base de dades i 

d'altres no. L'opció Visible fa que ho vegin, o no, tots els grups, 
només influeix si hi ha diversos grups. 

 
- Número ID. Definir un número ID és una manera de poder identificar 

l'activitat en els càlculs de qualificacions. Si l'activitat no és inclosa en 
cap càlcul de qualificacions, podeu deixar en blanc aquest camp de 
número ID. 

 
 

Ja està creada, ara n'explicarem el funcionament. 
 
- Fer clic a  

 
 

Menús 
 

 
 
 
Una vegada que entram a la base de dades, en podem veure el nom i sota 
aquest hi ha les opcions (requadre vermell), que explicarem una a una més 
detalladament. 



 

Visualitza llista 
 

 
 
Es veu el nom de la base de dades i la descripció posada en crear-la. Veurem 
una llista amb tots els elements de la base de dades. Per tal de poder-ne veure 
els ítems, cal definir la plantilla per Visualitza llista (explicat a l’apartat de 
Plantilles). 
 
Tots els elements tenen 3 opcions:  

 
 
1a Deixa modificar l’entrada. 
2a Envia a Visualitza una entrada i mostra una única entrada, la que hem pitjat. 
3a Esborra l'entrada de la base de dades. 
 

 
 

A la part inferior se’ns permet configurar la visibilitat. 
 
- Entrades per pàgina: Nombre d’elements per mostrar a cada 

pàgina. Deixa fins a 1.000 elements per pàgina. 
- Cerca: Cerca un valor a tots els camps de cada entrada. 



 

- Ordena per: Mostra les entrades ordenades per un determinat camp. 
Si una entrada de la base de dades té un camp buit i s’ordena per 
aquest camp, l’entrada no es mostrarà. 

- Cerca avançada: Permet cercar registres per nom i cognoms de 
l’autor. 

 

Visualitza una entrada 
 
Mostra els registres de la base de dades un per un.   
 

Cerca 
 
Per realitzar cerques dins la base de dades. Fa el mateix que l’opció Visualitza 
llista. 

 

Afegeix una entrada 
 

 
 
Des d’aquí hi posam les entrades noves. Omplim tots els camps i, a sota 

tots aquests, hi ha dos botons:  i . El 
primer desa i es pot observar el resultat que es veurà. El segon desa i torna a 
la mateixa pantalla, sense mostrar l’última entrada que acabam de posar-hi.  
 
 
 
 
 



 

 

Exporta 
 

 
Aquesta opció és interessant si volem tenir una còpia de la base de dades al 
nostre ordinador. Si clicam a Exporta, surt la pantalla superior. 
 
Triam el format a exportar: CSV (text delimitat per un separador, per exemple, 
per comes), format Excel o Openoffice. 
Triam els camps a exportar: Per defecte, tots estan seleccionats; però si 
només se'n vol guardar una part determinada es pot fer i triar els que vulguem. 



 

PLANTILLES 

 
Al menú de l’esquerra hi ha el ítems per posar a la plantilla. Tenim Camps, són 
tots els camps de la base de dades, hi posam les que necessitem. Després hi 
ha Botons, que serveixen per tenir més informació o modificar un registre de la 
base de dades, els quals explicam més endavant. 
 

 

 

Botons 
 
##edit##: Edita el contingut del registre.  
 
##moreurl##: Direcció del registre. 
 
##delete##: Permet tenir el botó Esborra un registre.  
 
##approve##: No fa res 
 
##user##: Per veure l’usuari que ha inserit un registre. 
 
##more##: Només mostra un registre. És exactament com Visualitza una 
entrada  



 

 
##comments##: Per posar comentaris. 
 
 
Quan tenim definida una base de dades amb tots els seus camps, és necessari 
anar a Plantilla i pitjar a . Si no fem això primer en el menú 
Visualitza no es veurà res. Seguidament validam la plantilla a . 
Una vegada definida una plantilla i ja visible, es pot donar el cas que 
volguéssim ficar-hi un altre camp. S’ha de seguir el mateix procediment; un cop 
posat el nou camp, anam a Plantilla i pitjam el botó  perquè es 
puguin veure els nous camps d’una base de dades i tornam a desar  

. 
Plantilla de llista: Plantilla per definir com es veuran les entrades a Visualitza 
llista. 
Plantilla d'entrada única: per definir com es veuran les entrades a Visualitza 
una entrada. 
Plantilla de cerca avançada: per definir com es veuran les entrades a Cerca. 
Plantilla d'introducció: Plantilla de la introducció. 
Plantilla RSS: Plantilla del RSS (si s’usa). 
Plantilla CSS: Plantilla del CSS (si s’usa). 
Plantilla Javascript: Plantilla de Javascript, (si s’usa Javascript). 



 

 
CAMPS 

 

Feu clic a  
Feu clic a , com es veu a la captura de pantalla 
següent. 

 
 
Aquí triam els tipus de camps; a continuació els descriurem breument. 

Botons de grup 
Té tres dades per omplir: nom del camp, descripció i una línea per a cada opció 
que vulguem que tingui. El darrer pas és pitjar el botó Afegeix. 
 



 

 
Si anam a  podem veure com queda el nou camp inserit. 
 

 

Data 
Nom del camp. 
Per posar-hi una data, dia, mes i any. 

Fitxer 
Per definir-ho: Nom del camp, descripció i grandària màxima. 



 

Per inserir un registre, anam a Examina, cercam l’arxiu i el penjam, també es 
pot desar amb el nom que vulguem. 

Imatge 
Nom, grandària màxima i mida per mostrar a la pantalla. 
Per inserir un registre, pitjam Examina, cercam la imatge i es penja l’arxiu. 
També s'hi pot posar un text alternatiu. 

Latitud/longitud 
Posam una latitud i longitud. 
Podem enllaçar-la amb un servei conegut: per exemple, Google Earth. Si 
agafam aquesta opció ens permet també seleccionar la forma d’etiquetar els 
elements al fitxer KML. 

Menú (selecció múltiple) 
Igual que l’opció Botons de camps, però deixa elegir més d’una resposta 
possible. 

Menú (selecció única) 
Igual que l'opció Botons de camps. 

Nombre 
Teòricament per introduir nombres, però també permet posar-hi lletres. 
 

Quadre(s) de verificació 
Definim les opcions i surt un quadre de verificació. Es pot seleccionar més 
d’una resposta. 

Text 
Per posar text pla. 

URL 
Per posar una adreça d’Internet. Un cop creat el camp, per defecte surt: 
<http://...> 

Àrea de text 
Igual que text però amb una grandària major. 
 
IMPORTANT: Un cop posats tots els camps que volem tenir en la base de 
dades, anam a Plantilles. 
A la part Capçalera posam el que volem que aparegui damunt la taula, es veurà 
com si fos el títol. 
Entrada repetida: Tots els camps que vulguem que es mostrin en la taula. 
Teòricament això es genera automàticament. Si es vol canviar qualque cosa, 
l’usuari pot modificar-lo. Si no es coneix bé el llenguatge HTML es recomana no 
tocar-ho. 



 

Peu de pàgina: Per si es vol posar qualque cosa més després de l'última 
entrada de la base de dades. 
 
 
PREDEFINITS 

Aquesta opció permet exportar o importar plantilles. 
Exporta com a zip: Desa en un zip les plantilles usades en aquesta base de 
dades. 
Desa com a predefinit: Les plantilles d’aquesta base de dades passen a 
Utilitza un predefinit 
D’un fitxer zip: Importa la plantilla d’un arxiu «.zip» que ha de tenir l’usuari 
d’una altra base de dades. 
Utilitza un predefinit: Aquí surten totes les plantilles que tenim com a 
predefinides 
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