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Recurs: www.esnips.com
Utilitat: 5 Gb d’espai web per a penjar i compartir arxius de tota mena: documents,
videos, so, fotos… NOSALTRES el volem utilitzar com a contenidor de tots els
documents que posarem al blog, perquè el blog no pot pujar directament ni
documents word/openoffice/powerpoint ni tampoc els mp3 de so que graveu. Aquí
si!!
Avantatges:
.Cada document que pengem o busquem té URL i widgets (icona d’accés directe) per
a facilitar accessibilitat. Poden ser públics o privats.
.Podeu descarregar-vos “Upload tool” a l’ordinador per penjar qualsevol document
de manera instantània.
1. Aneu a www.esnips.com Clica Join Now!

2. Doneu-vos d’alta. Ompliu totes les dades, email , password (recordeu-ho!)
3. Cliqueu
4. Podeu descarregar-te esnips uploader per carregar els
documents des de l’ordinador de casa directament, sense passar
per la web. Sino, podeu fer-ho més tard.
6.Confirmeu el teu mail clicant l’enllaç: (quan rebeu aquest correu, cliqueu l’enllaç
que us envien per a poder continuar)

6-

Editeu el vostre perfil a esnips ( o bé més tard)
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7- Cliqueu Folders. Per defecte surten totes les carpetes Privades.

Cliqueu la Business Files i a Share with the world, per poder compartir el material
que pengeu ( o bé creeu una carpeta nova clicant New Folder )

Cliqueu que tothom hi pugui accedir I guarda els canvis. Sortirà així!

8- Aneu a My home a dalt del menú, a l’esquerra.
9-

Ara ja podeu carregar els documents que voleu posar després al blog.

10- Trieu shared folder del menú desplegable:
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11-Cliqueu examinar i busqueu el document al vostre ordinador:

12- Us sortirà la pantalla:
HI poseu un nom, una breu descripció i les tags: Exemple : descripció, presentació,
etc . Cliqueu upload files.

10- Us sortirà una finestra així quan s’hagi carregat el vostre arxiu :

11- Com el poseu al blog?
Opció A-Cada arxiu té un link individual assignat que podeu linkar al blog, enviar als
companys perquè se’l mirin o se’l descarreguin o viceversa etc. Simplement copieu el
link.
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Opció B- Cliqueu

. Sortirà aquesta finestra:

Copieu tot aquest codi i ja el podreu enganxar en una entrada nova del teu blog,
posant el titol de l’activitat, una breu descripció i després:
Clica la pestanya Edición de HTML del teu blog i enganxeu el CODi esnips.

12- Seguiu el mateix procediment per audio. Per video millor youtube, perquè
ocupen més meges.

