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Xavier Suñé Suñé, Serveis Educatius del Tarragonès Va néixer amb un propòsit...
Des de fa pocs mesos Google va posar a disposició Google Sites (http://sites.google.com/ ). En un principi s'orientava a
empreses i organitzacions per tal d'usar el servei dins els seus dominis d'Internet. Però, fa pocs dies, Google Sites està a
l'abast de tothom que vulgui crear un lloc web fàcilment per a compartir qualsevol tipus d'informació -equips de treball,
empreses, particulars- . Tots podem crear i compartir un lloc a Internet d'una manera realment simple i intuïtiva. La nostra
adreça serà: http://sites.google.com/site/nomdellloc/.
Partint d'un portal que fem a la nostra mida, podem crear diferents tipus de pàgines amb un clic on posar documents,
calendaris, vídeos, enllaços, esdeveniments... I potser el més important: podrem invitar a altres usuaris a participar en el
nostre lloc. D'aquesta manera, disposarem d'un espai (public o privat) on, qui nosaltres vulguem, podrà editar i afegir
informació des de qualsevol lloc. Amb el valor afegit de poder estar informats, en tot moment, dels canvis que s'hi
produeixen mitjançant sindicació amb RSS.
Pensem en les possibilitats que això ens aporta a l'educació: portal de Centre, intranet de Centre, web de l'assignatura,
web de departament o matèria, grups de treball, web de l'alumne...
Quines són les principals línies de treball per a les que Google Sites s'ha obert?
Les podem resumir en dues:
- Com a punt de trobada de projectes col·laboratius
- Com a servei de publicació d'informacions diverses: esdeveniments, calendaris, imatges, documents, vídeos.
Anem per feina! Muntem un lloc web en 5 minuts!

1- Accediu des del navegador a http://sites.google.com.
Arribareu a la pàgina des d'on podreu entrar al servei. Veureu el quadre com el que es mostra a la imatge del costat. Si
no disposeu d'un compte, doneu-vos d'alta prement el botó: 2.- Un cop registrats, veureu el botó que us permet crear el lloc
(site). Premeu-lo. 3.- Ja som al formulari on haurem de donar un nom al lloc, decidir qui volem que el vegi i escollir un
aspecte (theme).

I ja tenim al davant el portal del nostre lloc web! Comencem a posar contingut. Premeu el botó "Edit page" i comenceu a
crear contingut.
Recordeu de desar els canvis!
Afegir una nova pàgina al nostre lloc és també senzill. Només cal prémer el botó "Create new page"
i us presentarà diferents possibilitats. Doneu-li un nom, escolliu la funció que tindrà, decidiu la ubicació dins el lloc i ja la
tindreu. Mentre muntava aquesta petita guia anava creant un lloc d'exemple. Vegeu el resultat:

Voleu compartir el vostre lloc?Fàcil! Premeu el botó "More actions" i escolliu "Site sharing".
Només ens caldrà introduir les adreces de correu electrònic dels usuaris amb els que el volem compartir dins el quadre.
Si hem de convidar diversos usuaris, caldrà separar-los amb comes.
I finalitzem el passeig amb un parell de coses importants.
- En tot moment podreu consultar l'històric de canvis amb l'enllaç "See earlier versions" i recuperar un estat anterior de la
pàgina.
- També cal tenir en compte les opcions de poder estar assabentats dels canvis que es produeixen en un lloc o pàgina
compartits.
Si heu seguit els passos haureu vist que la interfície és senzilla i intuïtiva.
Us animeu?
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