
Crear una pàgina personal al web del DFEN 
Per poder tenir una pàgina personal al web del DFEN cal sol·licitar a webmaster.dfen@upc.edu que us creï l'espai 
corresponent al servidor. Alternativament la podeu tenir al web del vostre grup de recerca. 

Per veure l'aspecte que pot tenir, podeu anar a http://www..upc.edu/dfen/usr/pagina.model 

L'adreça genèrica per defecte d'una pàgina personal és http://www.upc.edu/dfen/usr/nom.cognom 
on nom.cognom correspon al nom i cognom que teniu a l'adreça electrònica de la UPC (nom.cognom@upc.edu). 

Quan tingueu l'espai corresponent al servidor, si aneu a la vostra adreça, s'obrirà la vostra pàgina personal.  

Per desenvolupar la vostra pàgina heu d'aplicar les nocions bàsiques d'edició que s'introdueixen al document Ajuda 
Bàsica que hi ha l'apartat Ajuda d'edició del web de la Intranet del web del DFEN. Tot seguit resumim com fer-ho. 

 

1) Edició de la pàgina principal 
1) Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari (nom.cognom) i contrasenya que teniu a la UPC tot clicant identifica't al 
marge superior dret. 

2) Des de la barra d'adreces URL del navegador aneu a http://www.upc.edu/dfen/usr/nom.cognom 

Si mireu a la part superior del menú esquerre, veureu sou aquí: Inici >> usr >> nom.cognom 

I a la part superior de la vostre pàgina veureu una barra similar a 

 

3) Aneu a la pestanya edita i s'obrirà la pàgina d'edició Edita pàgina.  

3a) A l'espai per al Títol podeu canviar el títol per defecte Nom Cognom. Opcionalment, també podeu posar una breu 
Descripció que es veurà sota del títol. 

2b) A l'espai Text del cos desenvolupeu la pàgina aplicant les nocions bàsiques d'edició que s'introdueixen al 
document Ajuda Bàsica que hi ha a l'Ajuda d'edició del web de la Intranet. En aquest document s'explica com  

 1) Editar/Modificar Text 
 2) Posar Enllaços 
 3) Enllaços en la mateixa pàgina 
 4) Inserir Imatges 
 5) Penjar Fitxers 
 6) Crear Pàgines 

3c) Després d'editar la pàgina no oblideu anar al final de la pàgina i clicar  

 

Opcions d'edició útils però perilloses si no es dominen 

 Plantilles: Permet inserir una plantilla d'entre el conjunt que es desplega.  

Quan inseriu una plantilla, feu-ho entre dues línies en blanc que no siguin de cap altra plantilla per evitar que es 
barregin. 

 Permet veure la pàgina en codi html.  

Amb una mica de paciència podeu deduir algunes sentències del codi html.  

És útil saber que <br/> indica un salt de línia. 

 

Models de pàgina 

Quan la informació d'una pàgina és bastant extensa, es útil posar Enllaços en la mateixa pàgina, de manera que des 
d'un punt de la pàgina es pugui anar directament a un secció concreta de la mateixa, tal com s'explica al document 
Ajuda Bàsica. 

Alternativament es poden Crear Pàgines que pengin de la principal, tal com s'explica al document Ajuda Bàsica. 

En ambdós casos pot ser útil treballar amb carpetes, tal com s'explica tot seguit. 



Treballar amb carpetes 

A) Mostrar una carpeta  

A1) Aneu a  http://www.upc.edu/dfen/usr/nom.cognom 

i s'obrirà la vostra pàgina amb el títol Nom Cognom 

I, si esteu autoritzats a modificar-la, i us heu identificat prèviament, veureu una barra similar a 

 

A2) Aneu a l'opció mostra i trieu vista estàndard. Passareu a veureu la carpeta nom.cognom i el seu contingut (la 
pàgina amb el títol per defecte Nom Cognom).  

A3) Si torneu a mostra i cliqueu escolliu un element com a vista predeterminada, podreu triar la pàgina Nom 
Cognom. Cliqueu  i tornareu a veure la pàgina com al principi.  

Fixeu-vos que tant en un cas (A2) com en l'altre (A3), a la part superior esquerra posa:  

sou aquí: inici » usr » nom.cognom 

i que a la barra del navegador l'adreça URL és  

http://www.upc.edu/dfen/usr/nom.cognom 

Això vol dir que quan anem a aquesta adreça, encara que veiem la pàgina Nom Cognom, veiem la carpeta 
nom.cognom, que la veurem com una carpeta amb els seus continguts si a mostra diu vista estàndard, o com una 
pàgina per defecte, la que s'hagi triat a escolliu un element com a vista predeterminada. 

 

B) Crear una carpeta  

B1) Aneu a  http://www.upc.edu/dfen/usr/nom.cognom 

B5) Aneu a la pestanya continguts i veureu el contingut de la carpeta nom.cognom. 

B2) Aneu a l'opció afegeix un nou element, trieu l'opció carpeta i passareu a la pàgina Afegeix Carpeta.  

B3) Poseu un títol a la carpeta (per exemple Carpeta nova), la descripció (opcional), i cliqueu  

B4) Aneu a l'opció estat: esborrany i trieu l'opció publica. 

A la part superior esquerra veureu  

sou aquí: inici » usr » nom.cognom » carpeta nova 

i a la barra del navegador veureu que l'adreça URL és 

http://www.upc.edu/dfen/usr/nom.cognom/carpeta-nova 

B5) Aneu a la pestanya continguts i veureu el contingut de la Carpeta nova. 
Com que està buida, veure que diu "Aquesta carpeta no conté elements ...".  

B6) Cliqueu Puja un nivell i passareu a la carpeta nom.cognom, on veure que hi ha la Carpeta nova i la pàgina 
Nom Cognom.  

B7) Podeu canviar el nom d'aquests elements.  
Per fer-ho, marqueu la casella de l'element que voleu reanomenar, cliqueu  i poseu el Nou títol.  
Si poseu un Nou nom curt, canviareu el nom que es mostra al final de l'URL de l'element (per exemple carpeta-nova, 
que és el nom curt que l'editor ha posat per defecte a Carpeta nova). 

Amb l'opció afegeix un nou element podeu omplir una carpeta amb imatges, fitxers i pàgines, tal com s'explica al 
document Ajuda Bàsica. 

Perquè un usuari extern pugui veure la Carpeta nova (amb la vista que hàgiu triat a mostra) o algun dels seus 
elements, cal Posar Enllaços interns en una altra pàgina, per exemple a Nom Cognom, tal com s'explica al 
document Ajuda Bàsica. 


