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1. 1. 1. 1. INTRODUCIÓN AO MANUAINTRODUCIÓN AO MANUAINTRODUCIÓN AO MANUAINTRODUCIÓN AO MANUALLLL    

1.1. O PROXECTO PIET1.1. O PROXECTO PIET1.1. O PROXECTO PIET1.1. O PROXECTO PIETIC COMO MARCO DE TRAIC COMO MARCO DE TRAIC COMO MARCO DE TRAIC COMO MARCO DE TRABALLO E ORIXE DO PREBALLO E ORIXE DO PREBALLO E ORIXE DO PREBALLO E ORIXE DO PRESENTE SENTE SENTE SENTE 

MANUALMANUALMANUALMANUAL    

http://stellae.usc.es/pietichttp://stellae.usc.es/pietichttp://stellae.usc.es/pietichttp://stellae.usc.es/pietic    

 No Grupo de Investigación Stellae1 da Universidade de Santiago de 

Compostela (GI-1439), levamos un tempo desenvolvendo unha liña de 

investigación sobre os significados da integración das TIC nos centros 

educativos centrada, nos últimos catro anos, na indagación e acompañamento 

de proxectos de innovación educativa con TIC: Proxecto PIETIC. Nestes 

momentos os nosos esforzos están dirixidos ao desenvolvemento do proxecto 

“Deseño, análise e avaliación de contornas de ensino e aprendizaxe” financiado 

pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. 

A finalidade desta investigación é a análise e seguimento dos procesos de 

innovación desenvolvidos en escolas primarias e secundarias, a través do 

deseño e uso de contornas de ensino e aprendizaxe mediados polas 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) orientados ao 

desenvolvemento de propostas que potencien a construción de coñecemento e 

o traballo colaborativo nos centros. 

O noso foco non é propiamente o uso das TIC, senón que facemos fincapé no 

significado da súa utilización nos procesos de ensinar e aprender, tendo en 

conta de que a nosa hipótese básica é que se non hai un proxecto xenuíno de 

innovación nas escolas, a súa incorporación limítase a reproducir, e ata a 

sobredimensionar, os vellos usos metodolóxicos e didácticos. As TIC teñen 

potencialidade só se a súa utilización supón repensar os factores implicados 

nos procesos de ensinar e aprender nun centro educativo concreto, no marco 

das condicións cambiantes da sociedade na que vive, o sistema educativo no 

que se instala e a comunidade na que se integra. 

As investigacións realizadas evidencian as dificultades das institucións para 

adecuarse ás demandas da sociedade do coñecemento. Cando se intenta isto, 

póñense en xaque as súas estruturas curriculares, organizativas e profesionais 

xa que se necesita avanzar na construción de procesos de ensino e 

aprendizaxe innovadores caracterizados pola construción de coñecemento 

como resultado dun proceso participativo e colaborativo. Así, as Tecnoloxías 

da Información e a Comunicación transfórmanse en aliadas ineludibles para 

                                                           

1 http://stellae.usc.es 
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enfrontarse a estas demandas, xa que multiplican e potencian as opcións e 

oportunidades existentes de participación. 

 E é neste contexto onde xorde o traballo con portais educativos como 

elementos clave a nivel institucional para proxectar os centros educativos ao 

exterior. Así é como un portal, xestionado a través dun CMS (Content 

Management System) como Drupal, pode converterse nun elemento 

aglutinador e de cohesión da identidade dos centros.  

Como o seu desenvolvemento precisa de axuda e orientación. Elaboramos o 

presente documento que pretende ser un apoio ao traballo que realiza o 

profesorado para apropiarse dunha ferramenta que permita e posibilite tanto a 

comunicación interna como a súa proxección externa cara a toda a 

comunidade. 

1.2. RECURSOS EDUCAT1.2. RECURSOS EDUCAT1.2. RECURSOS EDUCAT1.2. RECURSOS EDUCATIVOS, WEB 2.0, REDESIVOS, WEB 2.0, REDESIVOS, WEB 2.0, REDESIVOS, WEB 2.0, REDES    SOCIAIS, SOFTWARE LISOCIAIS, SOFTWARE LISOCIAIS, SOFTWARE LISOCIAIS, SOFTWARE LIBRE… BRE… BRE… BRE… 

HACIA UNHA RECONCEPTHACIA UNHA RECONCEPTHACIA UNHA RECONCEPTHACIA UNHA RECONCEPTUALIZACIÓN SOBRE O SUALIZACIÓN SOBRE O SUALIZACIÓN SOBRE O SUALIZACIÓN SOBRE O SOFTWARE EDUCATIVO.OFTWARE EDUCATIVO.OFTWARE EDUCATIVO.OFTWARE EDUCATIVO. 

Desde o Grupo de Investigación Stellae, entendemos que o software que vai 

posibilitar a xeración de contornas de colaboración e que vehiculará a 

comunicación co exterior das institucións educativas a través das TIC non se 

pode considerar como un todo, senón que posúe especificidades de actuación, 

fortalezas e debilidades en función do seu deseño e concepción.  

A compra de tecnoloxía en forma de diversos aparellos é básica, pero a 

reflexión necesita superar esta cuestión, xa que por si mesmos os aparellos 

non garanten nada. Usando unha metáfora moi simple, non é a presenza de 

teatros o elemento clave na calidade das obras representadas, senón os 

actores e compañías que neles se “instalan”, a calidade da obra e dos mesmos 

actores. Levamos demasiado tempo falando de ratios ordenador-alumno e 

ancho de banda, deixando sistematicamente de lado un debate de maior 

profundidade. 

Que debemos entender por software educativo? Tradicionalmente 

considerábase software educativo o que se elaboraba especificamente para o 

ámbito do ensino e a aprendizaxe. Con todo, na actualidade, gran parte do 

software que está asumindo a responsabilidade de soportar a participación das 

institucións educativas na Sociedade da Información, non ten na maioría dos 

casos orixe nin deseño especificamente educativo.  

Propostas cunha maior tradición no terreo da Tecnoloxía Educativa, e con liñas 

de estudo de décadas, de todo tipo de enfoques e perspectivas, se mesturan 

con outras, tomadas de diferentes ámbitos. Cd’s multimedia conviven coas da 
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Web 2.0 que aos poucos introdúcese nas escolas ao poder ofrecer a 

capacidade de responder ás demandas de comunicación, ensino e 

aprendizaxe, tanto de profesores como de alumnos. Os esquemas clásicos 

tórnanse insuficientes sendo ineludible situar estas propostas en marcos 

específicos de desenvolvemento potencial da escola para lograr comprender o 

que poden brindar ás institucións. Con todo, séguese insistindo na visión do 

software como un todo, unha provisión en forma de “paquete” básico vital para 

garantir unha mínima experiencia de uso fronte ás TIC.  

Consideramos que é necesaria unha reformulación entendendo ás institucións 

educativas como a suma integral de persoas, espazos e relacións onde os 

suxeitos se agrupan, relacionan e se proxectan, e que requiren dunha atención 

concreta. Estes espazos teñen características específicas e atópanse en 

relacións múltiples con outros o que, á súa vez, axuda a comprender ao centro 

educativo na súa totalidade. Entender así a escola, axúdanos na tarefa de ter 

presentes todos os ámbitos de actuación e considerar con iso os beneficios 

que as TIC poden aportar aos seus procesos de cambio, innovación e mellora. 

O software educativo debe especializarse e categorizarse en función dos 

ámbitos, espazos e individuos que no seo dunha institución educativa 

aprópianse das súas características e posibilidades.  

Cales son entón estes ámbitos ou espazos de desenvolvemento potencial das 

TIC nos centros educativos? Como podemos ver na imaxe seguinte, concibimos 

tres contornas intimamente relacionados e que en conxunto contribúen ao 

desenvolvemento das propostas que xeramos: contexto sociocultural; centro e 

aula.  

 

 
Gráfico: Ámbitos de actuación do proxecto PIETIC 
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Empezando polos máis xerais, e sen facer por iso unha valoración xerárquica, 

entendemos que as escolas están inmersas nun contexto social e cultural. 

Estes contextos imprimen características únicas e condicionan o 

desenvolvemento da actividade educativa ata o punto de imposibilitar na 

maioría dos casos a translación directa e estandarizada de modelos de 

respostas xerais. A inclusión da escola entendida como institución educativa 

no seu conxunto, neste contexto, implica a súa apertura ao exterior desde o 

mesmo núcleo da actividade educativa diaria. A comunicación coa contorna 

próxima e afastada faise irrenunciable, e nese sentido podemos establecer un 

primeiro xogo entre o contexto e a institución. O papel das TIC neste sentido 

adquire nestes momentos un gran protagonismo: os portais de centro 

convértense en valiosos elementos de transcendencia e comunicación co 

contexto. Se abrimos esta participación ás redes de comunicación, a 

proxección da escola e a súa actividade pode chegar a romper os límites 

espazo-temporais. Neste sentido propostas tipo CMS, LMS (Learning 

Management System) ou combinacións de ambas poden dar resposta a estas 

necesidades. Estes portais e xestores de aprendizaxe, moi popularizados estes 

últimos anos, grazas ao impulso que experimentou o software libre, integran 

tamén outras ferramentas máis específicas como foros, álbums fotográficos ou 

xestores de documentación que complementan e ao mesmo tempo axudan a 

ofrecer unha solución integral. 

Con todo, quedarnos neste nivel suporía anular outros espazos que requiren 

un tratamento específico e que en moitas ocasións, aínda facendo grandes 

esforzos con ferramentas de software de última xeración, dificilmente recollen 

o seu protagonismo e especificidade. Tendo en conta elementos xerais da 

Organización Escolar, podemos comprender que no seo das institucións hai 

outros niveis de desenvolvemento e traballo que necesitan entidade propia, 

aínda que sexan solidarios co nivel anteriormente abordado. Por iso é polo que 

no desenvolvemento do proxecto PIETIC indagamos outros ámbitos. 

1.3. POR QUE1.3. POR QUE1.3. POR QUE1.3. POR QUE    UN PORTAL DE CENTRO?UN PORTAL DE CENTRO?UN PORTAL DE CENTRO?UN PORTAL DE CENTRO? 

Na análise inicial que o Grupo de Investigación realizou da situación dos 

centros educativos pertencentes ao proxecto, descubrimos, conxuntamente co 

profesorado, potencialidades no traballo que xa viñan desenvolvendo, así 

como elementos que, máis que deficitarios, supoñían unha oportunidade de 

reformulación e mellora. Sempre desde unha análise compartida e reflexionada 

de forma conxunta, avanzamos en tomar en consideración de elementos que 

entendiamos claves para a formulación dunha situación inicial de arranque 

para PIETIC. O obxectivo non é traballar exclusivamente con necesidades 
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puntuais, senón intentar, na medida do posible, a elaboración dun proxecto 

común co conxunto do profesorado, sen anular por iso, intereses individuais 

ou de pequenos grupos internos en función da área de coñecemento ou a 

etapa educativa. De alí que xorde a comunicación do centro co exterior como 

un aglutinador común e un puntal importante no que apoiar o traballo do 

Proxecto PIETIC permitindo un arranque compartido polo conxunto do 

profesorado, sen anular intereses máis particulares. 

Abordar a comunicación e proxección na contorna próxima e afastado a través 

das redes de comunicación, supón entender que as escolas están inmersas nun 

contexto social e cultural. Estes contextos imprimen características únicas e 

condicionan o desenvolvemento da actividade educativa converténdose cada 

centro nun ámbito particular e con características específicas. A inclusión da 

escola entendida como institución educativa no seu conxunto, neste contexto, 

implica a súa apertura ao exterior desde o mesmo núcleo da actividade 

educativa diaria. A comunicación coa contorna próxima faise necesaria, e nese 

sentido podemos establecer un primeiro xogo entre o contexto e a institución. 

O papel das TIC neste sentido adquire un gran protagonismo: os portais de 

centro convértense en valiosos elementos de transcendencia e comunicación 

co contexto. Se abrimos esta participación ás redes de comunicación, a 

proxección da escola e a súa actividade pode chegar a romper os límites 

espazo-temporais nos que tradicionalmente se inserta. (Fraga e Gewerc, 

2007). 

1.4. POR QU1.4. POR QU1.4. POR QU1.4. POR QUEEEE    UN CMS COMO DRUPAL?UN CMS COMO DRUPAL?UN CMS COMO DRUPAL?UN CMS COMO DRUPAL?    

Drupal é o que se coñece como un Sistema de Xestión de Contido (Content 

Management System). Un software que, unido a unha base de datos e instalado 

a un servidor, permite a creación dun sitio web dinámico no que é moi sinxelo 

participar e aportar información en forma de texto, imaxe, e ata audio e vídeo. 

Drupal é un software libre, o que significa que a súa mellora e avance 

dependen da comunidade de usuarios que o utilizan. O contido pode ser 

clasificado mediante categorías para axuda a outros usuarios a atopar a 

información que buscan. Ademais, dada a súa grande adaptabilidade, Drupal 

pode servir tanto para crear un blogue cun só autor, como para xestionar unha 

comunidade de moitos usuarios (como ocorre no noso caso). 

Con todo, para chegar á decisión do seu uso por parte dos centros, convén 

facer un pouco de historia.  

 

Desde os primeiros pasos do contexto do Proxecto SIEGA (Sistema de 

Información da Educación Galega) moitos centros avanzan no 
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desenvolvemento dun espazo web, cun esforzo considerable, xa que para o 

profesorado isto supón introducirse nun terreo descoñecido ata ese momento: 

código html, ftp, edición de imaxe, deseño gráfico… Son varias as temáticas e 

áreas de coñecemento que hai que abrazar para poder levar a bo porto unha 

iniciativa deste tipo. Xunto a elas, xorden espazos de formación encamiñados 

a solucionar estas necesidades. Con todo, aos poucos foron aparecendo 

dificultades para poder manter estes portais de centro por varias razóns: 

- O profesorado co paso dos anos cambia de destino. Se podemos 

acceder a unha web dun centro, descoñecemos en moitos casos o 

responsable final de semellante iniciativa, que na maioría das ocasións 

non deixa de ser un profesor/a individual. En caso de traslado, quen 

retoma a testemuña do seu mantemento? 

-   A administración da web faise completamente “a man”, nunca desde 

a propia web. A modificación dunha páxina, no seu contido, supón 

descargar a páxina html a través de ftp, modificala cun editor e volver 

subila. Evidentemente isto só pode facelo o profesorado que dispoña 

dos coñecementos necesarios e claves de acceso aos servidores. 

- En caso de querer aumentar a frecuencia de actualización do contido 

da web, por exemplo a medida que os acontecementos do centro 

avanzan ao longo do curso, tense que repetir o proceso anterior. 

- Se queremos facilitar a participación doutros profesores, necesítase un 

alto grado de coordinación, pero sempre de forma xerárquica, porque 

normalmente só unha ou dúas persoas dispoñen dos accesos ao 

servidor, polo que se xera un auténtico embude na xestión da web ao 

ter que pasar todas as modificacións polas súas mans. 

- Ante as dificultades técnicas de calquera cambio, a participación 

doutros actores na construción da web de centro vese enormemente 

dificultada, caso por exemplo de alumnos ou pais. 

Este tipo de espazos de traballo non ofrecen un deseño e forma de uso 

adaptado e pensado para o profesorado común de calquera centro e, 

xustamente por iso, dificultan a participación da escola cara ao exterior e a súa 

proxección como espazo publico que aporta experiencia e contidos e que os 

comparte. Os niveis de esixencia en coñecementos técnicos supoñen en moitos 

casos a apropiación dun campo que se escapa da reflexión didáctica e 

pedagóxica. Na maioría dos casos, a voluntariedade e sacrificio persoal pode 

chegar a suplir esta situación trasladando o debate educativo sobre as TIC a 
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terreos excesivamente técnicos que implican unha reconversión da identidade 

do profesorado en “outro” profesional (Fraga e Gewerc, 2007). Só unha xestión 

básica da web afoga todas as enerxías do profesorado, dificultando que se 

traslade ao ámbito pedagóxico o seu traballo. 

Agora ben, cales son realmente as alternativas que ten o profesorado? A partir 

do desenvolvemento de Internet e a velocidade das redes de comunicación, 

xorden novos modelos de software e de negocio na liña da denominada web 

2.0. Aquí é onde alumnos, profesores e centros ante a falta abafante de 

servizos que permitan poder participar nas redes de comunicación atopan 

unha opción adaptada ás súas necesidades, accesible e eficaz. Con todo 

pensamos que o prezo que se está pagando nesta liña é demasiado alto: os 

modelos de negocio con base publicitaria que sustentan estes proxectos2 

espertan dúbidas sobre a presenza masiva destes servizos nas escolas. O 

impacto da publicidade nos escolares3 nas contornas educativas supón unha 

factura non calculada. Cabe preguntarse, coñecemos as consecuencias da 

participación das escolas neste modelo de negocio? Trátase simplemente dun 

mal menor sen importancia ou hai que empezar a suscitarse as súas 

implicacións? A listaxe de servizos xerais faise interminable, sen falar dos 

pingües beneficios que reportan ás grandes multinacionais que en moitos 

casos susténtanos: blogues, wikis, contas de correo, portais, vídeos, podcast? 

a listaxe faise interminable. Para poder solucionar esta problemática xorde 

unha posibilidade: a instalación dun xestor dinámico de contido, un CMS 

(Content Management System), baseado en software libre4. Estes portais, moi 

                                                           

2 Proxectos como el Adsense de Google (https://www.google.com/adsense/ ) son básicos nesta liña, aínda 

que outras grandes corporacións teñen outros moi semellantes.  
3 Ao aumentar a presenza e uso da Internet por parte do alumnado nas súas casas en horario infantil como 

substitución da televisión, estase a producir un desprazamento da publicidade en estes horarios desde os 

medios tradicionais cara aos portais,  webs ou software cun modelo de negocio con base publicitaria. Este é 

o caso, por exemplo de Habbo Hotel, FaceBook, MySpace o Bebbo entre outras. Tal e como podemos ler en 

http://www.infonos.com/ecm.php?IdItem=2786 Os xogos online (28%) supoñen, segundo o Júpiter Research 

Consumer Survey (Sep. 05) a cuarta actividade á que máis tempo dedican os adolescentes na Internet 

despois do uso de buscadores (70%), as descargas de música (31%) ou as visitas a páxinas web (30%). O 80% 

dos adolescentes españois son apáticos ante as marcas. Gústalles a publicidade online e queren marcan que 

os seduzan. Habbohotel dá a oportunidade de comunicarse con eles no seu medio e crear experiencias 

integradas.  
   

4 A razón de optar por software libre xustifícase en (1) Existe unha gran cantidade de proxectos educativos 

de código aberto en marcha, moitos cun elevado grado de madurez e viabilidade (2) O seu uso permítenos 

facer unha avaliación e probas da ferramenta en función das necesidades atopadas e sentidas desde os 

espazos de formación aos que se destina. (3) En caso de non poder soportar as nosas necesidades, ao ser de 

código aberto, poderiamos xerar as nosas propias adaptacións e desenvolvementos, colaborando así, tanto 

na súa mellora respecto ao grupo de referencia responsable, como na do propio proxecto en marcha. (Fraga 

e Gewerc, 2007) 
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popularizados estes últimos anos, integran tamén outras ferramentas máis 

específicas como foros, álbums fotográficos ou xestores de documentación 

que se complementan e ao mesmo tempo axudan a ofrecer unha solución 

integral.  

Con todo, no momento de tomar decisións sobre esta posibilidade, 

atopámonos co lanzamento dun novo proxecto por parte da Consellería de 

Educación. Ao longo do ano 2007 ponse en marcha a iniciativa Webs 

Dinámicas: a administración educativa, a través do departamento de sistemas 

da Consellería de Educación5, ofrece aos centros unha instalación individual de 

tres paquetes de software libre: Drupal, Coppermine e Moodle. 

Esta proposta coincide no tempo coa análise da realidade que se estaba 

facendo no proxecto PIETIC. Desde o Grupo de Investigación Stellae estábase 

deseñando unha proposta similar, ofrecendo aos centros do proxecto unha 

instalación e adaptación dun portal dinámico, ademais de material de apoio 

como titoriais, exemplificacións de uso adaptadas, etc. Preparando esta opción 

seleccionamos o software e1076, desenvolvemos a súa tradución ao galego, 

localizamos complementos que aumentasen a súa funcionalidade, que tamén 

traducimos, e facemos instalacións de proba simulando a situación dos centros 

para comprobar a súa validez para un escenario real.  

Ao xurdir dúas solucións en simultáneo para o mesmo problema. Que camiño 

seguir? Con posterioridade a unha análise da situación cos centros e logo de 

contactar cos responsables da iniciativa, consideramos que o máis lóxico, 

buscando a viabilidade a longo prazo e o desenvolvemento de proxectos de 

innovación sostibles, era iniciar a construción dos portais desde instalacións 

deseñadas previamente con Drupal. Neste sentido temos que agradecer desde 

aquí a gran colaboración de Xosé Luís Barreiro Cebey e José Antonio Martínez 

Lista ao ofrecernos todo tipo de colaboración para poder profundar nas 

capacidades das instalacións que a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia ofrece aos centros educativos. 

Desde o proxecto PIETIC esta decisión supuxo tomar partido, xa que aínda que 

podemos axudar aos centros do proxecto, tamén ao resto da comunidade, así 

como a posibles contornas de portal non educativos, mediante un material de 

apoio como o presente manual. 

 

 

                                                           

5 http://centros.edu.xunta.es/websdinamicas/  
6 http://e107.org  
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1.5. SOBRE O PRESENT1.5. SOBRE O PRESENT1.5. SOBRE O PRESENT1.5. SOBRE O PRESENTE MANUAL:E MANUAL:E MANUAL:E MANUAL:    

Entendemos que o presente documento non é un produto final. É susceptible 

de revisións co paso do tempo, xa que como todo na vida, o software 

evoluciona, pero tamén as necesidades dos centros. De aí a denominación que 

usamos, v 1.0, tan técnica, pero que abre irremediablemente o camiño cara ao 

cambio. 

1.6. REFERENZ1.6. REFERENZ1.6. REFERENZ1.6. REFERENZAS:AS:AS:AS:    

FRAGA, F., GEWERC, A. (2007). Redes socials en la docencia unversitaria. 

La búsqueda y apropiación de una herramienta adaptada a las 

necesidades. Paper presented at the Jornadas Universitarias de 

Tecnología Educativa, JUTE, Madrid.    

FRAGA, F., GEWERC, A. (2008). La construcción de portales de centro en 

el Proyecto Pietic: dos estudios de caso. Paper presented at the Jornadas 

Universitarias de Tecnología Educativa, JUTE, Madrid.    
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2222....    CREACIÓN DO PRIMEIROCREACIÓN DO PRIMEIROCREACIÓN DO PRIMEIROCREACIÓN DO PRIMEIRO    USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO    

O primeiro paso que deberemos realizar será dar de alta ao primeiro usuario. 

Este usuario inicial será o administrador do sitio e terá os permisos necesarios 

para realizar calquera tipo de acción. Para crear o perfil do administrador, 

deberemos ir á páxina principal, é dicir, á primeira páxina que vemos cando 

accedemos á web. Alí haberá que seleccionar o enlace “Create the first 

account”. Este enlace levaranos a un formulario onde deberán introducirse a 

información solicitada.     

Para dalo de alta o 

único que precisamos é 

o nome de usuario e o 

enderezo de correo 

electrónico. Podemos 

poñerlle o nome que 

queiramos, aínda que é 

recomendable poñerlle un nome significativo tal como “administrador” ou 

similar, que nos permita recoñecelo facilmente en caso de ser necesario. Unha 

vez cubertos todos os datos, deberemos facer clic sobre a opción “Create new 

account” e automaticamente o novo usuario será creado. É necesario dispoñer 

dunha conta de correo electrónico que estea activa e funcione correctamente, 

posto que todas as mensaxes que envíe o sistema ao crear un novo usuario ou 

ao notificar calquera problema, serán enviadas a este enderezo. Serve calquera 

conta de correo, inclusive a adxudicada por organismos oficiais. 

No seguinte paso, seleccionarase o contrasinal desexado. Unha vez feito isto, 

accederemos á nosa conta creada, na que visualizaremos a seguinte pantalla: 
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3.3.3.3. CAMBIO DE IDIOMACAMBIO DE IDIOMACAMBIO DE IDIOMACAMBIO DE IDIOMA    

Drupal ven determinado por defecto en inglés, polo que se queremos poñelo 

en castelán ou galego, teremos que contar coa tradución e instalala no noso 

sistema. 

Na pestana de descargas da web http://drupal.org, existe unha opción de 

“Translations” (Traducións), e alí atoparemos a tradución ao Galego (“Galician 

Translation”) e a Castelán (“Spanish Translation”), así como a outros moitos 

idiomas. 

Descargarase un arquivo coa extensión tar.gz, que é un arquivo comprimido.  

Ao extraelo, créase unha carpeta co nome “ggggllll” para galego ou “eseseses” para 

castelán, que contén varios ficheiros. É conveniente que estes arquivos se 

extraian no Escritorio, por exemplo, ou nunha carpeta creada para tal fin, 

posto que deste xeito serán máis sinxelas de localizar para o seu posterior 

uso.  

Unha vez abertas, haberá que ir ao noso sitio Drupal e activar o módulo de 

localización (“Locale”), que é o que activa o soporte doutros idiomas. Para elo, 

no menú da esquerda, iremos a “Administer -> Site buildings -> Modules”. 

Mostrarase unha listaxe dos módulos de Drupal dispoñibles. Buscaremos o que 

nos interesa neste caso (“Locale”), seleccionarémolo e gardaremos os cambios 

facendo clic sobre a opción “Save configuration”. 

 

Agora, debermos ir á opción 

“Administer -> Site 

Configuration -> Localization” 

que antes non existía posto que 

o módulo non estaba activado. 

Unha vez alí, na pestana  

“Import Language File”, 

pulsaremos “Examinar” e 

seleccionaremos o arquivo 

“es.po” e “gal.po” dentro da 

carpeta “es” e “gal” que descomprimíramos previamente. 
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No menú despregable, seleccionamos o idioma ou idiomas que queremos por 

defecto. No noso caso, galego e castelán. 

Na opción “Mode” atoparemos dúas posibilidades: 

• “Strings in the uploaded file replace existing 

ones, new ones are added”: Se seleccionamos 

esta opción, os novos arquivos substituirán 

aos xa existentes 

• “Existing strings are kept, only new strings 

are added”: Se seleccionamos esta opción, os 

novos arquivos de idiomas serán engadidos 

aos anteriores. 

 

 

 

Agora na listaxe de idiomas (“Site configuration ->Languages”) aparecerá 

“Spanish” e “Galician”. Para que funcións haberá que habilitalos marcando 

“Enabled”, poñendo por defecto o idioma que escollamos (“Default”) e 

premendo finalmente o botón “Save configuration”. A partir dese momento, a 

contorna deberá aparecer no idioma seleccionado por defecto.  

Aínda que nalgunhas ocasións, o portal pode aparecer traducido ao galego ou 

ao castelán cando chega ás nosas mans, é conveniente instalar igualmente os 

paquetes de idioma dende a web oficial, coa fin de asegurarnos de que todas 

as aplicacións do software son traducidas correctamente. 
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4.4.4.4. PARÁMETROS BÁSICOS DPARÁMETROS BÁSICOS DPARÁMETROS BÁSICOS DPARÁMETROS BÁSICOS DO PORTALO PORTALO PORTALO PORTAL    

4.1. INFORMACIÓN DO SITIO4.1. INFORMACIÓN DO SITIO4.1. INFORMACIÓN DO SITIO4.1. INFORMACIÓN DO SITIO    

Unha das primeiras cousas a realizar será a de pórlle un nome ao sitio. 

Este nome aparecerá despois na cabeceira das páxinas.  

Para iso iremos á opción de menú Administrar -> 

Configuración da páxina -> Información da Páxina. 

Nesta páxina, hai diversos campos a encher sobre a 

páxina web. O primeiro campo é o Nome, que é unha 

palabra ou frase curta que aparecerá na parte superior 

de todas as páxinas. 

Outro campo é o slogan, que 

nalgúns temas, tamén se pode 

mostrar na cabeceira. Este slogan 

será unha frase curta descritiva do 

sitio ou que complemente ao nome.  

A dirección de correo electrónico, é 

conveniente que sexa a mesma que 

se puxo ao usuario administrador, 

para centralizar todas as incidencias. 

A Misión do sitio expresa en que 

consiste esta páxina Web. 

A Mensaxe de pé de páxina, adóitase utilizar para indicar as condicións de uso 

ou outras cuestións que se consideren de interese. Esta mensaxe mostrarase 

na parte inferior de todas as páxinas. 

Ao pulsar en Gardar a configuración, veremos que automaticamente tanto o 

nome como a mensaxe de pé de páxina que puxemos actualízanse. 
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4.2. DATA E HORA4.2. DATA E HORA4.2. DATA E HORA4.2. DATA E HORA    

Para seleccionar a data e a hora iremos ó menú Administrar -> Configuración 

da páxina -> Data e hora e seleccionar o fuso horario por defecto 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Activar ou desactivar as zonas horarias 

configurables polo usuario. Cando está activada, 

os usuarios poden 

seleccionar a súa 

propia zona horaria 

e as datas serán actualizadas de acordo con esta 

opción. 

Como se amosa a data cando está en formato curto e en formato medio. 
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4.3. 4.3. 4.3. 4.3. MANTEMENTO DO SITIOMANTEMENTO DO SITIOMANTEMENTO DO SITIOMANTEMENTO DO SITIO    

En Administrar -> Configuración da páxina poderemos manter o sitio. 

 

 

 

 

 

En moitas ocasións o administrador de calquera sitio Web ten que facer 

cambios na páxina e o mellor é non permitir que os usuarios accedan á páxina 

mentres estamos a facer os labores de mantemento. 

No menú principal, configuración do sitio poderemos 

configurar o mantemento do sitio. 

Cando está definido como "conectado" todos os 

visitantes poden navegar con normalidade polo teu 

sitio. Cando o defines como "desconectado" só os 

usuarios con permiso para "administrar a configuración 

do sitio" poden acceder ao seu sitio para realizar o mantemento. Todos os 

demais visitantes verán a mensaxe de desconexión do sitio que decide o 

administrador. Os usuarios autorizados poden ingresar directamente durante 

ou modo "Desconectado" a administración da aplicación. 

A mensaxe que se amosará aos visitantes cando accedas á páxina e estea 

desconectada:  

 

A páxina mostrarase desta forma ao usuario:  
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Cando o administrador remate as accións de mantemento poderá volver 

conectar o sitio web Drupal e todo volverá funcionar como antes de 

desconectalo. 

4.4.4.4.4.4.4.4. INFORME DE ERROINFORME DE ERROINFORME DE ERROINFORME DE ERRO    

Hai veces que un usuario de Drupal ou de calquera páxina web quere acceder a 

unha área á que non ten permisos ou a algunha páxina que non existe, Drupal 

ofrece a posibilidade de dirixir a outra páxina na que che mostra o erro, cando 

isto acontece. 

O administrador pode crear unha páxina coa información do erro para mostrar 

ao usuario cál é o problema, acceso denegado ou páxina non atopada. 

Para crear a páxina do erro, haberá que crear un contendido, neste caso ao ser 

unha páxina estática, o mellor será crear unha Páxina. 

Para isto, en Crear contido, crearemos unha páxina, cun 

título e un texto que será o corpo da páxina. 

 

  

 

Cando a páxina estea creada e gardada, teremos que fixarnos na súa 

dirección|enderezo, concretamente no número do node, xa que teremos que 

poñer un enlace a esta páxina na configuración do informe de erros.  
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Para configurar a configuración do informe de erros iremos ao menú principal 

de Administrar, Configuración dá páxina  

Para cada erro poremos o número da páxina que acabamos de crear. 

 

Selecciona da lista de Informe de erros onde se escriben os informes de erros 

en Drupal, PHP ou SQL. Nun servidor en 

produción, recoméndase que os erros se 

escriban unicamente no ficheiro de rexistro 

de erros. Nun servidor en probas, pode ser 

útil que sexan amosados pola pantalla.  

Tamén se pode determinar cando 

descartaremos as entradas do rexistro: 

1 hora, 1 día, 1 semana ou nunca.  

4.5.4.5.4.5.4.5. PECHE DE SESIÓN AUTOMÁTICOPECHE DE SESIÓN AUTOMÁTICOPECHE DE SESIÓN AUTOMÁTICOPECHE DE SESIÓN AUTOMÁTICO    

Cando estás utilizando un ordenador que non é de uso 

propio o máis cómodo é ter habilitado a opción de 

peche de sesión automático, xa que podes esquecer 

cerrar a sesión e o usuario que utilice o ordenador  

despois de ti, poderá realizar todo o que teña 

permitido o usuario activo. 

 

No menú Administrar -> 

Configuración da Páxina ->Automatic 

logout poderás configuralo. 

Para activar o peche de sesión 

automático haberá que habilitar o 

módulo, activando a casa “Enable 

module”.  

No "Timeout value in seconds" 

establécese o tempo de espera en 

segundos no que o sistema pechará 

sesión automaticamente se pasa os 
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segundos establecidos en inactividade. 

“Browser refresh delta" pode estar activado ou 

desactivado, para activalo introduce o número 1 en ao 

campo de texto e para desactivalo introduce o número 0. 

Esta opción indica que ao pasar o tempo establecido o usuario segue inactivo, 

a forza de que o navegador se actualice, levando ao usuario á páxina principal, 

e pechando a súa sesión.  

Se "Enable watchdog auto logout logging" está activado permite que os 

usuarios escollan se queren que o 

sistema peche sesión automaticamente.  

Se non se activa, o administrador do 

sitio Drupal será o que 

decidirá. 

  

Tamén se pode cambiar o título do bloque 

para que sexa máis doado de comprender 

para o usuario. 

 

Agora poderemos seleccionar para cada rol unha configuración distinta para o 

peche automático de sesión.  

Aparecen todos os roles creados polo administrador, neste caso só se creou 

profesor_matemáticas, tamén aparece “Authenticated user”, que é calquera 

usuario identificado que non pertenza a un rol especifico.  

 

-“Enforce” fai que o rol teña o peche automático de 

sesión obrigatoriamente. 

-“Exclude” non ten peche de sesión automático. 

-“By user”, o usuario pode escoller o que máis lle 

conveña, sempre é recomendable activalo cando non 

se está nun ordenador persoal. 

Hai que ter en conta, que se un usuario pode desactivar o módulo, isto invalida 

os permisos que o administrador estableza ao rol. 
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4.6.4.6.4.6.4.6. SISTEMA DE ARQUIVOSSISTEMA DE ARQUIVOSSISTEMA DE ARQUIVOSSISTEMA DE ARQUIVOS    

Neste apartado configuraremos as carpetas nas que se almacenarán os 

arquivos no servidor. 

Unha ruta ao sistema de arquivos, na que se gardan os 

arquivos. Este cartafol ten que existir e Drupal debe 

poder escribir nel. Se o método de descarga está 

definido como público, este cartafol ten que ser relativo 

ao cartafol de instalación de Drupal, e pode ser 

accesible dende a web. Cando o método de descarga se 

define como privado, este cartafol pode non ser accesible dende a web. 

Cambiar esta 

localización logo de 

estar activo nun sitio 

pode provocar 

problemas, así que só 

debe cambiar esta 

opción nun sitio 

existente se realmente 

sabe o que está facendo.  

 

Cartafol temporal é a situación onde se gardarán os ficheiros durante as 

previsualización. Ás rutas relativas resolveranse relativas ao cartafol de 

instalación de Drupal. 

En método de descarga, se queres usar algún tipo de control de acceso sobre a 

descarga dos arquivos, isto ten que estar en modo privado. Pódese cambiar 

isto en calquera momento, polo tanto, todas as URLs de descarga cambiarán, e 

pode causar problemas inesperados, así que non está recomendado. 

4.7.4.7.4.7.4.7. RENDEMENTORENDEMENTORENDEMENTORENDEMENTO    

Nas opcións de configuración da páxina do menú principal, o administrador 

tamén pode configurar algúns parámetros para 

conseguir un mellor rendemento do sitio Drupal.  

Caché: 

Chámase caché web a caché almacena documentos 

web (é dicir, páxinas, imaxes, etc.) para reducir o ancho de banda consumido, 

a carga dos servidores e o retardo na descarga. Un caché web almacena copias 
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dos documentos que pasan por el, de forma que as subseguintes peticións 

poden ser respondidas polo propio caché, se se cumpren certas condicións. 

Activar a caché ofrece un 

considerable aumento de 

rendemento. Drupal pode 

almacenar e enviar páxinas 

en caché como resposta ás 

peticións dous usuarios 

anónimos. Ou manter en 

caché unha páxina web, 

Drupal non ten que compoñer a páxina cada vez que alguén quere vai. 

O modo normal de caché é o aconsellado para a maioría dous sitios de drupal 

e non debe provocar ningún efecto colateral. O modo agresivo de caché 

provoca que Drupal evite a carga (init) e a descarga (exit) dous módulos 

activados cando serven como unha caché de páxinas. Provoca un aumento do 

rendemento, pero pode provocar efectos colaterais non desexados. 

Nos sitios con tráfico alto pode ser necesario configurar un tempo de vida 

mínimo de caché. O tempo de vida mínimo de caché é o tempo mínimo que 

debe transcorrer para que a caché se baleire e a volva crear. Un temo de vida 

mínimo de caché alto ofrece un mellor rendemento, pero os usuarios tardan 

máis en acceder ou contido novo. 

Ancho de banda: 

Estas opcións poden axudar á redución do tamaño e número de peticións 

feitas dende a túa páxina. Isto 

pode reducir a carga do servidor, o 

ancho de banda empregado, e o 

tempo de carga medio da páxina 

para os visitantes. 

 

Activar a caché ofrece un considerable 

aumento de rendemento. Drupal pode 

almacenar e enviar páxinas en caché como 

resposta ás peticións dos usuarios 

anónimos. Ao manter en caché unha páxina 

web, Drupal non ten que compoñer a páxina 

cada vez que alguén quere vela. 
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5.5.5.5. CCCCONTIDOSONTIDOSONTIDOSONTIDOS    

5.1.5.1.5.1.5.1. OPCIÓN DEOPCIÓN DEOPCIÓN DEOPCIÓN DE    CONFIGURACIÓN XERALCONFIGURACIÓN XERALCONFIGURACIÓN XERALCONFIGURACIÓN XERAL    

A función básica dun portal é informar mediante noticias aos membros da 

comunidade educativa. 

Para que as noticias ou outro tipo de contido se poidan ler, 

alguén deberá crealas previamente. Para iso usaremos a 

creación de contidos. 

 

Todos os contidos que se poden crear, teñen as mesmas opcións de 

configuración. Devanditas opcións son as seguintes: 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Formato de entradaFormato de entradaFormato de entradaFormato de entrada    

 

O corpo pode conter texto con diversos formatos de entrada: 

• HTML filtrado (Filtered HTML) 

Neste caso utilízase unicamente texto e un conxunto moi limitado de sinxelas 

etiquetas de linguaxe de HTML que permiten dar un formato básico ao texto. É 

o formato por defecto. Nela, as direccións web e as de correo convértense 

automaticamente en enlaces e os saltos de liña son automáticos. As etiquetas 

de HTML ábrense e péchanse, afectando ao texto que hai entre ambas: 

o <em></em>: pon o texto en cursiva. 

o <strong></strong> : pon o texto en negriña  

o <cite></cite>: pon o texto como unha cita literal  

o <code></code>: pon o texto como código  

o <a></a> : para poñer enlaces a outros sitios web 

o <ul><ol><li>: para realizar listas ordenadas (<ol>) e non 

ordenadas (<ul>) 
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Por exemplo, o texto <em>Cursiva</em> verase como Cursiva 

• Full HTML (Todo HTML)  

Permítense todas as etiquetas HTML, e ademais séguense convertendo en 

enlaces automaticamente as direccións web e de correo. Tamén se realizan os 

saltos de páxina automáticos. 

• PHP code (Código PHP) 

Permite incluír código php para xerar contido 

dinámico. Debe incluír as etiquetas <?php y ?>. 

 

 

Estes formatos de entrada, veñen creados por defecto, pero se desexamos 

crear novos formatos ou modificalos, deberemos ir a Administrar -> 

Configuración da páxina -> Formatos  de entrada. 

 

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Opción de comentariosOpción de comentariosOpción de comentariosOpción de comentarios    

Seleccionaremos unha ou outra opción en 

función das nosas preferencias. “Desactivado” 

para impedir a posibilidade de ler e escribir, “Só 

lectura” para que se poidan ler os comentarios 

que escribe o autor, e “Lectura e escritura” para 

poder escribir comentarios propios e ler os dos demais. 

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Axustes URLAxustes URLAxustes URLAxustes URL    

Tamén podemos indicar un URL alternativo co 

que se poida acceder ao nodo, en lugar de  

node/26, por exemplo. 

Deberemos usar unha ruta relativa sen engadir o carácter de barra ao final, xa 

que en caso contrario non funcionará o alias do URL. 
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Para configurar se os usuarios ou roles, poden ver esta opción dirixirse ao 

punto 9.1.2. Permisos roles. 

5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4. Ficheiros adxuntosFicheiros adxuntosFicheiros adxuntosFicheiros adxuntos    

Só os usuarios rexistrados poderán ver os arquivos adxuntos dos contidos se 

teñen permisos para ver arquivos 

cargados. Do mesmo xeito só 

poderán achegar arquivos aos 

usuarios que teñan permisos para 

facelo. 

Para configurar se os usuarios ou roles 

poden ver esta opción, dirixirse ao punto 

9.1.2. Permisos roles. 

 

Para configurar a descarga de arquivos, iremos a 

Administrar -> Configuración da páxina-> Subidas de 

arquivos. Poderemos establecer así a resolución máxima, 

os formatos de imaxe que soporta, o tamaño máximo e o 

total de arquivos permitido. 
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5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1.5. Opcións do menúOpcións do menúOpcións do menúOpcións do menú    

 

Se queremos que o contido, no 

canto de aparecer na páxina 

principal, apareza nun menú, 

deberemos encher os 

parámetros corresponden-tes. 

 

5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1.6. Información do autorInformación do autorInformación do autorInformación do autor    

 

Un usuario pode 

crear contido, e 

modificar o autor, de 

modo que apareza 

especificado que o 

escribiu outro 

usuario. (O usuario ao que se lle asigne a autoría deberá ser sempre un usuario 

rexistrado). Do mesmo xeito poderase modificar a data. 

5.1.7.5.1.7.5.1.7.5.1.7. Opcións de publicaciónOpcións de publicaciónOpcións de publicaciónOpcións de publicación    

 

Para que unha páxina sexa visible para o resto 

dos usuarios, ten que estar Publicada. Ademais, 

pode establecerse que se mostre na páxina 

principal ou que se mostre sempre na parte 

superior da páxina. 

 

As revisións, crean unha 

pestana na que podemos 

seguir a pista das diferenzas 

que hai entre distintas versións 

dun envío. 
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5.1.8.5.1.8.5.1.8.5.1.8. Opcións de planificaciónOpcións de planificaciónOpcións de planificaciónOpcións de planificación    

 

Para decidir en que momento queremos que se publique a noticia e en que 

momento queremos que desapareza.  

En “Publish on” introdúcese a data e a hora á que se desexa que se publique o 

contido. Se deixamos este campo en branco, publicarase no mesmo momento 

en que enviemos o formulario. 

En “Unpublish on” ponse a data e hora para que o contendido deixe de estar 

publicado. Se o deixamos en branco o contido nunca caducará e aparecerá 

sempre publicado. 

É recomendable, unha vez introducido o texto, seleccionar o botón Vista previa 

para ver o resultado final antes de envialo. Unha vez que esteamos satisfeitos 

co resultado, faremos clic sobre o botón Enviar para gardar a páxina. 

 

Unha vez que temos o contido creado, aparecerán 

dúas pestanas, unha denominada Ver e outra 

chamada Editar. En calquera momento poderase 

editar toda a información introducida pulsando na pestana Editar.  

Tamén estará dispoñible a opción Eliminar para borrar o contido. 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. TIPOS DE CONTIDOSTIPOS DE CONTIDOSTIPOS DE CONTIDOSTIPOS DE CONTIDOS    

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. EnquisaEnquisaEnquisaEnquisa    

Unha enquisa é unha pregunta de selección múltiple na que os usuarios poden 

votar. 

É moi sinxelo creala, só haberá que escribir a pregunta, e as posibles 

respostas. No caso de que a cantidade de casas iniciais non sexan suficientes, 

deberemos marcar a casa “Necesítanse máis opcións” e facer clic no botón de 
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vista preliminar de abaixo para engadir máis. 

 

 

Tamén poderemos seleccionar o 

estado (activo ou inactivo) e o 

tempo que queremos que estea 

activa a enquisa. Ao finalizar o 

período marcado pecharase a 

enquisa e os usuarios non 

poderán seguir contestando. 

 

Os usuarios ven a 

enquisa do seguinte 

xeito: 

 

 

 

Cada usuario poderá votar só unha vez, e se cambia de opinión poderá 

cancelar o seu voto para votar por outra opción. Unha vez feito o noso voto 

poderemos ver o total dos votos. 
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Ademais, para que os usuarios poidan crear, votar, ver ou modificar enquisas 

deberán ter os permisos axeitados. Para iso diríxete ao punto 9.1.2. Permisos 

roles. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. EventoEventoEventoEvento    

Un evento é un suceso programado que temos pensado realizar, cunha data de 

inicio e finalización, polo que é importante que apareza no calendario de 

eventos co fin de que todos o coñezan. 

 

 

 

Na pantalla principal, aparecerá o novo Evento, podendo asignarlle un 

comentario ou ver o calendario. 

Para modificar o Evento, faremos clic no título do 

Evento, neste caso Semana Santa, e levaranos a unha 

fiestra de configuración. Faremos clic en Editar, e 

deste xeito poderemos modificalo ou eliminalo. 

Esta acción só a poderán levar a cabo o propietario do Evento e o 

administrador. 

 

Para administrar os eventos iremos a Administrar-> 

Configuración da páxina-> Eventos.  

Aí poderemos modificar a configuración dos eventos ou a 

zona horaria. 
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En Aparencia de Eventos (“Event 

overview”), determínase a 

cantidade de eventos que se 

presentan, o formato de 

visualización (día, semana, mes, 

táboa ou lista), o número de días 

que se mostrarán na táboa, a 

taxonomía do filtro ou o tipo de 

filtro para o contido. 

 

 

En Zona Horaria (“Timezone handling”), 

establécese a zona horaria e opcións de 

configuración para que os usuarios creen 

eventos segundo o tipo de zona horaria. 

 

 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. ImaxeImaxeImaxeImaxe    

 

É unha imaxe en miniatura 

acompañada dun texto, ideal para 

incluír como complemento a unha 

noticia. 
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Na fiestra principal poderase ver isto: 

Se entramos poderemos ver a imaxe máis grande. 

Para que os membros poidan traballar co contido 

Imaxe, terán que ter os permisos axeitados, diríxete 

o punto 9.1.2. Permisos roles do presente titorial. 

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4. PáxinaPáxinaPáxinaPáxina    

Utilizaremos esta opción para engadir unha páxina 

estática, como unha páxina con datos de contacto 

ou unha páxina con normas sobre o uso da web. 

En Páxina ven establecido por defecto que non 

presente o mesmo aspecto que a páxina principal. 

Se queremos que si o teña teremos que seleccionar a 

opción “Promocionado á páxina principal” en 

Opcións de publicación. 

Para que os membros poidan traballar co contido 

Page, terán que obter permisos, diríxete o punto 

9.1.2. Permisos roles para máis información. 

 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. SSSStorytorytorytory    

As historias son artigos na súa forma máis sinxela: teñen un título, un reclamo 

e un corpo. O reclamo é parte do corpo tamén. As notas poden ser utilizadas 

como un blogue persoal ou como medio de publicación de artigos de noticias.  
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Así é como aparece na páxina 

principal: 

 

Para administrar os artigos deberemos ir a Administrar-

> Configuración da PÁXINA-> Article. 

 

 

Teremos que seleccionar os vocabularios para as categorías. Todos os que 

seleccionemos aquí mostraranse no índice do artigo.  

“Index Depth” é o índice de profundidade, que define a forma do que debe 

mostrarse. Activa ou desactiva a casiña de artigos recentes sobre o artigo 

Páxina de índice. Artigos á pantalla establece o número dos últimos artigos 

que se mostrarán no cadro de artigos recentes. (0 = non se mostra). 

 

5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6. Formulario WebFormulario WebFormulario WebFormulario Web    

O módulo Webform engade un 

formulario web ao noso sitio de 

Drupal. 

Este formulario utilízase para crear 

cuestionarios, de contacto, de 

solicitude ou de rexistro, ou tamén 

para realizar enquisas ou sondaxes. 

As presentacións dun formulario 

web gárdanse nunha táboa de base 

de datos e opcionalmente pode ser 

enviado a unha dirección|enderezo 

de correo electrónico. 

 

 

Inclúe tamén algunhas ferramentas estatísticas para axudar no deseño e a 

forma de avaliación e tamén permite ser descargado como un arquivo csv (tipo 

a análise estatística. 
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Escollemos o título da enquisa, a descrición, que é o texto que se mostra como 

reclamo, a mensaxe de confirmación ou de redireccionamento de URL, que 

mostra a presentación con éxito ou un cambio de direccionamento.  

O redireccionamento de páxinas debe comezar con http:// tanto para sitios 

externos como internos. É dicir: 

• ExternoExternoExternoExterno: http://www.example.com  

• InternoInternoInternoInterno: node/10. 

 

Os resultados e estatísticas rexístranse e son accesibles por usuarios con 

privilexios.  

Para configurar os permisos para que o usuario cree contido webform, diríxete 

ao punto 9.1.2. Permisos roles. 

 

5.2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.7. ForoForoForoForo    

Permite crear un tema de debate novo nos foros, no 

que todos os usuarios poderán participar. 

 

 

É indispensable seleccionar o foro 

onde se vai colgar o tema de debate 

para que este funcione 

correctamente. 

 

 

Para engadir foros, no menú Administrar -

>Administración do contido, está a opción Foros. 

 

Aquí atoparemos foros e colectores.  
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Os foros son debates 

organizados por temas. Por 

exemplo, un foro chamado 

"Excursións" pode conter 

debates chamados "Fin de 

curso" e "Manzaneda".  

Os colectores axudan a organizar os foros. O traballo dun colector é albergar 

ou conter outros foros que estean relacionados entre si. Por exemplo, un 

colector chamado "Alumnos" podería ter dous foros chamados "Notas" e 

"Excursións". 

Por tanto, crearemos unha listaxe 

cos colectores e foros existentes, 

que poden editarse. Os colectores 

albergan foros e os foros 

almacenan debates. Ámbolos dous 

(colectores e foros) pódense situar 

dentro doutros colectores e 

doutros foros. Se se planifica ben a 

estrutura dos colectores e dos 

foros, aos usuarios seralles fácil 

atopar unha área temática do seu 

interese.  

Para engadir un colector, 

será importante pór o 

nome, que se utilizará para 

identificar os foros 

relacionados. A descrición 

do colector pode dar aos 

usuarios información 

adicional sobre os foros 

que contén. Os colectores 

adóitanse situar no nivel 

principal (raíz) do foro, 

pero tamén pode situar un 

colector dentro dun 

colector ou dun foro pai. 
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Cando se mostra a lista de colectores, os que teñen pesos máis lixeiros (máis 

pequenos) aparecen antes que os máis pesados (maiores). Os colectores con 

igual peso móstranse ordenados alfabeticamente. 

 

Para engadir un foro, 

deberemos levar a cabo o 

mesmo proceso que se realiza 

cos colectores. 

Poñeremos un nome ao foro 

para identificar debates 

relacionados; a descrición para 

dar aos usuarios información 

adicional sobre os temas de 

discusión que contén;, o pai 

para seleccionar o foro pai ou o 

nivel principal (raíz) do foro; e o peso para determinar onde se mostra na lista 

de foros. Igual que ocorría anteriormente os que teñen pesos máis lixeiros 

(máis pequenos) aparecen antes que os máis pesados (maiores). Os foros con 

igual peso móstranse ordenados alfabeticamente. 

Para personificar as opcións de visualización da pantalla de temas do foro 

deberemos seleccionar a opción que prefiramos e gardar posteriormente a 

configuración. 

Os permisos que se lle poden outorgar aos usuarios para traballar con foros, 

están explicados no punto 9.1.2. Permisos roles. 

5.2.8.5.2.8.5.2.8.5.2.8. Folla do libroFolla do libroFolla do libroFolla do libro    

Un libro é un esforzo colaborativo de escritura: os usuarios poden colaborar 

escribindo as páxinas do libro, o posicionamento das páxinas na orde correcta, 

e a revisión ou modificación das páxinas escritas anteriormente. 

Así que cando alguén ten algunha información para compartir ou le unha 

páxina do libro e non lle gusta, ou se cre que unha determinada páxina se 

podería escribir mellor, pode facer algo respecto diso. 
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5.3.5.3.5.3.5.3. COMENTARIOSCOMENTARIOSCOMENTARIOSCOMENTARIOS    

Este é o fundamento básico de toda Web interactiva. 

Todos os contidos poden ser comentados polos usuarios rexistrados, se estes 

teñen os permisos adecuados. 

Os comentarios permítennos como usuarios 

interactuar co contido dun portal, responder a un 

artigo, ofrecer as nosas propias ideas, achegas ou 

críticas. 

Un comentario é como un contido, pero sempre ten 

un nodo pai do que depende.  

Cando se crea un contido, xa sexa unha páxina ou un artigo pode permitirse 

ou non que outros usuarios realicen comentarios. 

Dende a opción Administrar -> Administración de 

contido -> Comentarios poden xestionarse estes 

comentarios. 

 

Aquí veranse todos os comentarios dos 

usuarios.  

 

 

Aquí veranse todos os comentarios dos usuarios, podendo eliminalos, editalos 

ou contestar ao comentario. 

Os comentarios organízanse de forma xerárquica, a modo de fíos dun foro, o 

que facilita o seguimento da conversación. Pode 

permitirse que o usuario configure ao seu gusto 

a forma en que se mostran os comentarios (a 

modo de fío, como unha lista plana...). 

En Opcións de visualización  hai catro parámetros que se poden configurar: 
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1. Modo predefinido de visualización1. Modo predefinido de visualización1. Modo predefinido de visualización1. Modo predefinido de visualización    

Establecemos a vista predefinida para os 

comentarios. As vistas expandidas mostran o 

corpo do comentario. As vistas colapsadas 

manteñen xuntas as respostas. 

 

2. Ordenación predefinida de visualización2. Ordenación predefinida de visualización2. Ordenación predefinida de visualización2. Ordenación predefinida de visualización    

Neste apartado establécese a ordenación 

predefinida de visualización dos 

comentarios para os usuarios novos e 

anónimos. Estes usuarios poden cambiar 

a súa forma de ver os comentarios 

usando o panel de control dos comentarios. Para os usuarios rexistrados, en 

cambio, almacénase nas preferencias do usuario. 

 

                    3.3.3.3.    Comentarios predefinidos por páxinaComentarios predefinidos por páxinaComentarios predefinidos por páxinaComentarios predefinidos por páxina    

Establece o número predefinido de 

comentarios que aparecerán en cada 

páxina. Os demais comentarios 

distribúense nas páxinas posteriores. 

    4. Controis de comentarios4. Controis de comentarios4. Controis de comentarios4. Controis de comentarios    

Determina a posición da caixa de 

controis de comentarios. Os 

controis de comentarios permiten 

ao usuario cambiar o modo e a orde 

de visualización predefinidos. 
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En Opcións de envío atoparemos: 

1. Comentario anónimo1. Comentario anónimo1. Comentario anónimo1. Comentario anónimo    

Esta opción está activada 

cando os usuarios 

anónimos teñen permiso 

para enviar comentarios 

na páxina de permisos. 

 

2.Campo de 2.Campo de 2.Campo de 2.Campo de asunto do comentarioasunto do comentarioasunto do comentarioasunto do comentario    

Serve para que os usuarios fornezan un 

asunto único para os seus comentarios ou 

non. 

     3.Vista previa do comentario3.Vista previa do comentario3.Vista previa do comentario3.Vista previa do comentario 

Se seleccionamos a opción “Requirido” os usuarios veranse obrigados a 

facer unha vista preliminar do seu 

comentario, facendo clic no botón "Vista 

preliminar" antes de que poidan engadilo. En 

caso contrario, poderán escoller revisalo 

antes de envialo ou non. 

4.4.4.4.    SituaciónSituaciónSituaciónSituación    do formulario de envío de comentariosdo formulario de envío de comentariosdo formulario de envío de comentariosdo formulario de envío de comentarios    

 

Os comentarios poden ser unha gran vía de enriquecemento do portal dunha 

comunidade, pero poden tamén provocar intercambios pouco amigables. 

Como con calquera comunicación, é importante intentar asegurar que os 

comentarios sexan respectuosos e construtivos. 

Para que un usuario poida facer comentarios deberá ter os permisos 

necesarios, limitando así o acceso de persoas non desexadas (Punto 9.1.2. 

Permisos roles). 
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Se queremos que calquera persoa que acceda ao Portal poida deixar un 

comentario, ou ver o resto de comentarios, ao rol Usuario Anónimo 

(“Anonymous user”), que vén creado por defecto, haberá que darlle os 

permisos axeitados, por exemplo: 

Utilizaremos esta opción para que o 

usuario sen identificar poida ver os 

comentarios que deixaron outros 

usuarios e enviar comentarios sen a 

aprobación do administrador. 

 

Cabe recordar que estes son os permisos por defecto, 

é dicir, un usuario cando crea un contido pode decidir 

en Opcións de comentarios se o seu contido pode ser 

comentado ou non. 

 

6.6.6.6. BLOQUES CON INFORMACIÓN ESTÁTICABLOQUES CON INFORMACIÓN ESTÁTICABLOQUES CON INFORMACIÓN ESTÁTICABLOQUES CON INFORMACIÓN ESTÁTICA    

6.1.6.1.6.1.6.1. ZONAS DUN BLOQUEZONAS DUN BLOQUEZONAS DUN BLOQUEZONAS DUN BLOQUE    

En Drupal, na zona central móstranse contidos, mentres que nas zonas laterais 

o que se mostra normalmente son unha serie de caixas chamadas bloques. 

Un bloque pode ir asociado a un módulo, a un menú ou ben pode ser creado 

manualmente. 

 

Para xestionar os bloques seleccionaremos a opción de 

menú Administrar-> Construción da páxina-> 

Bloques. 

 

 

Segundo os módulos que teñamos activados, teremos dispoñibles máis ou 

menos bloques. 

 



                                                           

  
 

 
44 

 

Dun bloque podemos indicar en que zona se debe mostrar: 

----NingúnNingúnNingúnNingún: non se mostra 

----Lateral esquerdoLateral esquerdoLateral esquerdoLateral esquerdo (“left sidebar”): o sitio normal 

----Lateral dereitoLateral dereitoLateral dereitoLateral dereito (“right sidebar”): implica normalmente 3 columnas, non 

se recomenda para resolucións de pantalla nos navegadores clientes de 

800 x 600 ou inferiores. 
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----EncabezadoEncabezadoEncabezadoEncabezado: móstrase na zona superior, pode ser interesante para 

algún bloque determinado como o de inicio de sesión ou un creado 

manualmente 

----ContidoContidoContidoContido: móstrase na zona de contido, normalmente a zona central da 

páxina. Acostuma ser a de maior tamaño. 

----Pé Pé Pé Pé (“footer”): móstrase na zona inferior da páxina 

 

De cada bloque débese indicar tamén o seu peso. Isto serve para ordenar os 

bloques dunha mesma zona. Canto máis peso teña un bloque, máis preto da 

parte inferior estará, xa que ao ser máis pesado “cae” cara a abaixo, de forma 

que os bloques se ordenaran de menor a maior. É dicir, o bloque que 

queiramos que apareza máis arriba no lateral terémoslle que asignar o menor 

peso (poden asignarse inclusive pesos negativos) dos da súa zona. 
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6.2.6.2.6.2.6.2. CONFIGURACIÓN DUN BLOQUECONFIGURACIÓN DUN BLOQUECONFIGURACIÓN DUN BLOQUECONFIGURACIÓN DUN BLOQUE    

Ademais, cada bloque pode configurarse premendo o enlace Configurar con 

diversas opcións estruturadas en seccións: 

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Opcións específicas do bloque Opcións específicas do bloque Opcións específicas do bloque Opcións específicas do bloque     

Estas opcións varían segundo o bloque que se estea a configurar. Unha moi 

común é Título do bloque, que permite mostrar un nome distinto ao nome 

identificador do bloque. 

 

 

A continuación aparecerán unha serie de opcións que permitirán especificar en 

que casos se vai a amosar ese bloque e en cales non, podendo configuralo 

segundo o usuario, rol ou páxina que se visite. 

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Opcións de visibilidade específicas do usuarioOpcións de visibilidade específicas do usuarioOpcións de visibilidade específicas do usuarioOpcións de visibilidade específicas do usuario    

Mediante esta opción pode permitirse que o usuario autentificado poida 

configurar el mesmo 

se se mostra ou non 

un determinado 

bloque. 

 

 

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. Opcións de visibilidade específicas do rolOpcións de visibilidade específicas do rolOpcións de visibilidade específicas do rolOpcións de visibilidade específicas do rol    

Permite determinar que o 

bloque só se amose para 

determinados roles. Por 

defecto móstrase para 

todos. Deberemos ter en 

conta que se se permite a visualización dun bloque a un rol determinado, 

estase permitindo a visualización a todos os usuarios que teñan asignado 

devandito rol. 
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6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4. Opcións de visibilidade específicas da páxinaOpcións de visibilidade específicas da páxinaOpcións de visibilidade específicas da páxinaOpcións de visibilidade específicas da páxina    

Poñendo unha lista de 

páxinas, poderá indicarse 

que só se mostre o bloque 

nesas determinadas páxinas 

ou ben, que se mostre en 

todas menos nas da lista. 

 

6.3.6.3.6.3.6.3. CREACIÓN DUN NOVO BLOQUECREACIÓN DUN NOVO BLOQUECREACIÓN DUN NOVO BLOQUECREACIÓN DUN NOVO BLOQUE    

Ademais dos bloques que aparecen 

asociados a un módulo, poden crearse 

bloques manualmente, non asociados a 

ningún módulo. Para iso, na sección 

bloques, haberá que seleccionar o 

enlace “Engadir bloque”. 

Do novo bloque haberá que indicar o 

Título que será o que o identifique, a 

Descrición e o Corpo xunto co contido 

do bloque. 

 

Poden utilizarse diversos formatos de entrada, dos cales atoparemos unha 

explicación detallada no apartado de Creación de contidoCreación de contidoCreación de contidoCreación de contido. 

 

Unha vez creado, o bloque aparecerá na lista de bloques desactivados como un 

bloque máis, ao cal se lle poderá asignar unha rexión (co cal pasará á lista de 



                                                           

  
 

 
48 

bloques activados, que están na parte superior da pantalla), un peso, ou unha 

configuración concreta.  

O bloque aparecerá na zona indicada, pero non terá título, polo que 

deberemos editalo e seleccionar o título que desexemos que mostre. 

Na configuración pode indicarse as condicións de visibilidade como calquera 

outro bloque e modificarse o contido, como se explicou anteriormente. 

A diferenza dun bloque asociado a un módulo, este bloque poderá eliminarse. 

Para borrar un bloque asociado a un módulo haberá que desactivar este 

módulo previamente. 

7.7.7.7. CREACIÓN DE CONTIDOS PARA OS NOVOS NODOS DE CREACIÓN DE CONTIDOS PARA OS NOVOS NODOS DE CREACIÓN DE CONTIDOS PARA OS NOVOS NODOS DE CREACIÓN DE CONTIDOS PARA OS NOVOS NODOS DE 

INFORMACIÓN ESTÁTICAINFORMACIÓN ESTÁTICAINFORMACIÓN ESTÁTICAINFORMACIÓN ESTÁTICA    

7.1.7.1.7.1.7.1. CREACIÓN DE MENÚSCREACIÓN DE MENÚSCREACIÓN DE MENÚSCREACIÓN DE MENÚS    

Ao crear un bloque con contido mostrarase o 

título do bloque e o corpo co  contido. 

 

 

Pero o contido do 

bloque pode ser un menú en si mesmo, porque 

Drupal permite crear menús que poden ser 

introducidos en bloques. Estes menús poden ter 

tantas opcións e niveis como se desexen. 

Dende a opción Administrar-> Construción da páxina-> Menús ou dende 

Editar enlaces primarios (situado na esquina superior dereita), poden 

xestionarse tanto os enlaces que aparecen na zona 

superior (“Primary links”), o propio menú de 

administración (Navegación) ou os menús que se 

creen novos. 
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En Lista aparece o menú dos 

Enlaces primarios, o menú 

Navegación ou os menús novos que 

sexan creados por nós, xunto coas 

súas opcións para editalo, 

desactivalo ou eliminalo. 

 

En Navegación atoparemos o menú do usuario, o mesmo que aparece no menú 

lateral esquerdo. Poderemos escoller a opción de Expandido si, se queremos 

que os subíndices aparezan debaixo de cada opción, ou Expandido non, no 

caso de que queiramos 

que se expanda o menú 

ao facer clic sobre o 

elixido. 
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Para crear un menú, haberá que picar en Engadir menú e asignarlle un nome. 

No seguinte exemplo podemos ver un 

exemplo disto:  

A partir deste momento o bloque Inglés esta 

creado, pero non activado. 

 

 

Agora poderase editar o nome, eliminar o menú ou engadir opcións ao menú.  

Cando se crea un menú novo, automaticamente créase un bloque asociado a 

el, que por defecto aparecerá desactivado. Se se desexa mostrar o menú no 

bloque, haberá que activalo dende a xestión de bloques. 

Ao asignarlle unha área, o bloque estará activado pero teremos que editalo 

para escoller o nome do bloque. Non obstante, este non se verá ata que a 

primeira opción do menú sexa creada. 

 

Antes de crear unha nova opción de menú, teremos que crear 

unha nova páxina na opción de Creación de contidos. 

En Crear contido-> Páxina, poderemos crear unha páxina de 

información estática. 
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Unha vez creada a páxina, é imprescindibleimprescindibleimprescindibleimprescindible fixarse na dirección que ten a 

páxina, para poñela despois na nova opción do menú. 

 

Cada vez que se crea un contido, xa sexa unha páxina ou artigo, 

asígnaselle un número automaticamente que o identifica de forma única. 

Este identificador é o número que aparece na barra de direccións do 

navegador cando vemos o contido. A dirección sempre acaba en node/node/node/node/ 

máis un número. Iso é o que haberá que poñer para ir á páxina en cuestión. 

Por exemplo, para ir ao contido con identificador 19, haberá que escribir no 

campo Ruta o valor node/19.   

 

Agora volvemos á administración dos menús, e 

engadimos unha nova opción ao menú. 

 

 

Indicando o título da nova opción, a descrición, a ruta (que 

pode ser unha ruta externa, unha URL como 

http://drupal.org ou unha ruta interna para amosar nodos 

ou páxinas creados no portal, como a dirección da páxina 

estática que creamos anteriormente), se queremos 

expandido ou non, o elemento pai para establecer unha 

estrutura en árbore e o peso para establecer a orde das 

opcións, xa estará o menú creado e será posible visualizalo 

no bloque. 
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Será agora cando poidamos comezar a introducirlle todas as opcións que 

creamos necesarias.  

Se precisamos crear un submenú dentro deste menú, o método é sinxelo posto 

que a creación do contido para un submenú faise do mesmo xeito que cando o 

creamos para unha páxina. 

  

 

 

E creamos o nome do 

submenú como se fora unha 

nova opción máis. No 

exemplo que vemos a 

continuación vemos como 

funciona dito proceso: 

 

Agora creamos as novas opcións para o 

submenú, coa diferenza que o elemento pai non 

será Inglés, senón Recuperacións. 

 

 

 

 

 

Agora está creado o menú de Inglés coas opcións 1º 

ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, co submenú 

Recuperacións que contén á súa vez as opcións de 1º 

ESO, 2º ESO, 3º ESO e 4º ESO. 
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8.8.8.8. XERACIÓN DE TAXONOMÍAS E O USO COMO CLASIFICACIÓN DO XERACIÓN DE TAXONOMÍAS E O USO COMO CLASIFICACIÓN DO XERACIÓN DE TAXONOMÍAS E O USO COMO CLASIFICACIÓN DO XERACIÓN DE TAXONOMÍAS E O USO COMO CLASIFICACIÓN DO 

CONTIDOCONTIDOCONTIDOCONTIDO    

O contido dos portais con Drupal está normalmente organizado mediante 

categorías a través dun sistema chamado "taxonomía". Isto é moi útil xa que  

se poden mostrar os contidos de determinadas categorías. 

Para comprendelo mellor podemos pensar que as categorías son como 

cartafois gardados no disco duro, que nos axudan a organizar o contido, polo 

que podemos atopar cousas similares no mesmo lugar.  

Cada contido que creemos irá asociado a unha categoría, polo que o primeiro 

paso será crear unha lista de categorías ou temas. 

Un contido (libro, enquisa, evento, foro, imaxe, páxina, story ou webform) 

pode asociarse a unha ou varias categorías de forma que logo poidamos listar 

os artigos que teñen asignada unha determinada categoría. 

 

En Administrar-> Administración do contido-> 

Categorías poderemos ver ou editar categorías xa 

existentes ou ben engadir outras novas. 

 

 

Cada sistema de 

categorización é o que 

denominamos un 

Vocabulario. Para engadir 

unha nova categoría, na 

pestana Engadir vocabulario 

haberá que introducir o nome da categoría e unha pequena descrición, que 

pode ser usada posteriormente polos módulos. 

No texto de axuda introdúcense as instrucións para presentar ao usuario 

cando vaia elixir un termo. 
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Cada vocabulario pode ser asignado a diferentes tipos de 

contido. Por exemplo, un vocabulario para foros, outro 

para imaxes, outro para páxinas, outro para noticias, etc. 

Deste xeito, ao crear ou editar cada contido, aparecerá a 

lista de termos para seleccionar o que hai que asociar ao 

contido. 

 

 

Pódese seleccionar a xerarquía segundo as preferencias. A 

opción Desactivado, mantén todos os termos ao mesmo 

nivel, Simple permite termos enlazados cun só termo pai, 

e Múltiple admite que un termo se asocie a múltiples pais. 

 

A opción Termos relacionados permite relacionar 

varios termos entre si dentro dun mesmo vocabulario. 

 

Etiquetaxe libre permite a categorización tecleando 

termos en lugar de elixilos dunha lista. 

 

Selección múltiple permite que os nodos teñan máis 

dun termo no mesmo vocabulario (sempre que estea 

activado para a Etiquetaxe libre). 

Se esta opción está activada cada nodo debe ter polo menos 

un termo neste vocabulario. 

Nas listas as categorías máis pesadas afúndense e as máis lixeiras 

están máis preto da parte superior. 

Seguindo estes sinxelos 

pasos unha nova categoría 

para páxina de libro foi 

creada.  
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Unha vez creada, pódense editar as 

características do vocabulario que 

escollemos cando o creamos, ver a lista de 

termos ou engadir termos novos, xa que 

cada vocabulario contén unha lista de 

termos propia. A continuación podemos 

ver un exemplo: 
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Agora temos creado o vocabulario Ciencias Naturais cos seguintes termos 

relacionados: Astronomía, Bioloxía, Física, Ciencias Cruzadas, Ciencias 

Terrestres e Química. Entón, ao crear algún tipo de contido, por exemplo unha 

noticia (Story), poderemos seleccionar a que categoría queremos que pertenza. 

 

Se non temos seleccionada a opción de Etiquetaxe libre, 

apareceranos a lista de termos do vocabulario 

correspondente a Ciencias Naturais.  

Non obstante, se a temos activada, o usuario poderá introducir o termo que 

prefira, aínda que non estea na lista, como ocorre no caso do noso exemplo no 

que o usuario decidiu etiquetalo como Xenética, aínda que esa categoría non 

estea creada.  

 

 

A partir deste momento, 

Xenética engádese 

automaticamente á lista de 

termos do vocabulario Ciencias 

Naturais, e todos os contidos 

que pertenzan a Xenética 

poderanse ver agrupados dende 

o propio menú. 
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Se temos activada a 

opción de Selección 

múltiple o usuario 

poderá seleccionar 

máis dun termo para 

categorizar o seu 

contido. 

 

 

 

 

 

Coa opción Requirido activada será obrigatorio encher polo 

menos un campo de categoría de Ciencias Naturais. Se 

desactivamos esta opción non será necesario completalo. 

Poderá haber máis dunha categoría polo que un contido non terá porque 

pertencer obrigatoriamente a Ciencias Naturais. 

 

Se queremos borrar termos dun vocabulario, entraremos na lista de termos do 

vocabulario ao que pertence o termo, faremos clic sobre a opción Editar 

vocabulario e pulsaremos Eliminar. 
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O sistema preguntaranos se estamos seguros de que queremos eliminalo, xa 

que cando se borra 

un termo e este ten 

termos fillos que 

dependen del, estes tamén desaparecen. 

 

Se o que queremos é eliminar un vocabulario, 

teremos que ir Editar o vocabulario e premer o 

botón Eliminar que está situado na parte 

inferior.  

 

 

Antes de eliminalo pediranos confirmación, do mesmo xeito que cando 

eliminamos termos. 

 

 

Debemos ter en conta que se eliminamos un 

vocabulario, tamén se eliminarán todos os seus 

termos. 

 

En Administrar-> Configuración da páxina hai dúas 

opcións para a configuración das Taxonomías. 

 

 

En “Taxonomy acces: 

Settings” poderemos 

restaurar os valores de 

configuración que veñen 

establecidos por defecto. 
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En “Taxonomy Menu settings” establécese que categorías 

aparecen no menú. Por defecto sempre se mostran 

automaticamente no menú do usuario, como neste caso que 

se mostra Foros, Ciencias Naturais e Ciencias Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

Isto é moi útil para os membros, xa que se, por exemplo, queren ver todas as 

noticias de Xenética só terán que entrar na opción e atoparanas todas 

agrupadas. 

 Aquí tamén se poderán restaurar os valores predefinidos. 

 

Para administrar o permisos das Taxonomías deberemos ir a Administrar-> 

Mantemento de  usuarios-> Taxonomy Acces: Permissions. 

Aquí atoparemos o módulo de control de 

acceso que nos permite definir permisos a 

roles segundo os vocabularios e termos. É un 

módulo moi potente cuxa configuración pode 

resultar algo tediosa se traballamos con 

moitos roles e vocabularios. 

Defínense os permisos que cada usuario 

terá en función de cada categoría. Cada 

categoría poderá dispoñer de permisos 

para Ver, Actualizar, Borrar, Crear e Lista 

dos permisos establecidos para cada rol de 

usuario. 
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Aquí vense as distintas categorías que hai. Neste exemplo tan só hai dous, a 

categoría dos foros e a de Ciencias naturais. Tamén se poden ver os nodos sen 

categoría. 

 

Aquí vemos todos os termos do vocabulario que engadimos anteriormente.  

A opción Predefinido Predefinido Predefinido Predefinido que está xusto debaixo do título do vocabulario, 

establece que a autorización será automática para cada función de todos os 

novos termos que se engadan ao vocabulario. Isto inclúe termos que se 

engadirán a través da etiquetaxe libre. 

VerVerVerVer permite habilitar ao usuario o acceso ao contido con ese termo asignado. 

ActualizarActualizarActualizarActualizar e EliminarEliminarEliminarEliminar son permisos de administrador. Só debe asignarse a 

administradores de contido. Permite ao usuario actualizar ou borrar calquera 

termo independentemente de ser o creador ou non do contido. 

CreateCreateCreateCreate permite crear contidos con esa categoría. 

ListaListaListaLista permite que ese termo se liste ao visualizar o contido. Con esta opción 

podemos definir que termos se listarán e cales non. Se non se permite Crear 

non se listará nada ao engadir contido e ao ver o contido non se verá o termo 

aínda que si o contido. 

VerVerVerVer, ActualizarActualizarActualizarActualizar e EliminarEliminarEliminarEliminar controlan o sistema de acceso ás categorías e teñen 

unha listaxe despregable coas seguintes opcións: 

----Allow allAllow allAllow allAllow all: serve para permitir todas as accións 

----Ignore allIgnore allIgnore allIgnore all: marcarémola para ignorar todas as accións. 

----Deny allDeny allDeny allDeny all: marcarémola para denegar todas as accións. 
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----CreateCreateCreateCreate (crear) e ListaListaListaLista: controlan se un usuario pode ver e seleccionar un termo 

dado e tamén ten unha lista despregable 

----Select allSelect allSelect allSelect all: serve para seleccionar todas as opcións. 

----Deselect allDeselect allDeselect allDeselect all: serve para deseleccionar todas as opcións. 

As directivas Deny allDeny allDeny allDeny all (denegar acceso) sobrescriben ás Allow allAllow allAllow allAllow all (aceptar 

acceso). 

Se unha categoría ten dous termos, A e B, A con permiso Allow all na opción 

Ver e B con permiso Deny all para a opción Ver, a categoría non será accesible 

para usuario que pertence ao rol. 

O acceso denégase por defecto se A dispón de permiso Ignore all (ignorar) e B 

ten permiso Ignore, polo que tampouco será accesible. 

Podemos asignar os permisos a cada termo un a un; ou darlle o mesmo 

permiso a todos os termos na lista despregable (Allow all, Ignore all ou Deny 

all e Select all ou Deselect all). 

Se un usuario ten asignados varios roles, aplicarase a seguinte regra: terá 

acceso se calquera dos seus roles lle permite este acceso; e denegarase o 

acceso cando non o teña en ningún dos seus roles. 

9.9.9.9. XESTIÓN DE USUARIOSXESTIÓN DE USUARIOSXESTIÓN DE USUARIOSXESTIÓN DE USUARIOS    

Unha das características máis interesantes dos CMS é todas as facilidades que 

ofrecen para xestionar usuarios, establecer distintos perfís e permisos para 

cada un deles. De acordo con isto, no noso sitio poden haber usuarios 

administradores, que crean a estrutura do sitio, outros usuarios que crean 

contido máis estático, xeralmente os profesores; e moitos outros usuarios que 

accedan a esta información e participen en foros, blogues, etc, polo xeral, 

alumnos, pais ou outros profesores. 

9.1.9.1.9.1.9.1. ROLESROLESROLESROLES    

9.1.1.9.1.1.9.1.1.9.1.1. Crear novo rolCrear novo rolCrear novo rolCrear novo rol    

A xestión de usuarios baséase en roles. Un rol é un conxunto de permisos. Por 

defecto, en Drupal só hai dous roles predefinidos: 

- Anonymous user (usuario anónimo), que o único que pode 

facer por defecto é ver os contidos públicos, e permite 
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definir que pode facer un visitante que navega polo sitio 

sen introducir usuario e contrasinal.  

- Authenticated user (usuario autentificado), que teñen 

todos os usuarios polo feito de crear a súa conta. Este rol 

permite establecer que accións pode facer un usuario polo 

feito de conectarse coa súa conta. 

Estes roles poden editarse e modificar a que partes da Web pode acceder cada 

usuario. 

Ademais, pódense crear outros roles. Por exemplo, pódese crear un rol 

chamado “Editor de nodos”, que teñan algúns usuarios concretos que serán os 

que se encarguen de crear novos contidos, por exemplo os Xefes dos  

Departamentos Didácticos, para que cada un introduza toda a información do 

seu departamento. Para asignar un rol a un usuario, pode facerse editando o 

usuario, ou ben, se se desexa asignalo a un grupo, seleccionalos na lista de 

usuarios e nas Opcións de actualización, seleccionar a opción correspondente. 

 

Para crear un rol novo, no menú iremos a Administrar-

>Mantemento de usuarios-> Roles, poderemos crear 

un: 

 

 

9.1.2.9.1.2.9.1.2.9.1.2. Permisos rolesPermisos rolesPermisos rolesPermisos roles    

Estes son os permisos que se 

lle poden asignar aos roles: 

 

Permiso para que o usuario poida administrar o peche de sesión automático.  
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Permisos para crear 

eventos en creación de 

contidos e poder editar os 

seus propios eventos. 

 

Permiso para que o usuario poida administrar os bloques no menú construción 

do sitio e poder usar PHP 

para a visibilidade dos 

bloques. 

Permisos relacionados coas 

páxinas dos libros, para poder 

crear páxinas de libro, crear 

libros novos, editar as páxinas 

dos libros, editar só as páxinas 

dos seus libros, enviar índices en 

libros e poder ver a versión para 

impresión. 

Permisos para comentarios: ver, 

administrar e enviar comentarios con 

ou sen a aprobación do 

administrador. 

 

Para administrar e enviar feedback, 

que permite contactar co 

administrador do sitio a través dun 

sinxelo formulario. 

 

Para administrar os filtros. 

Permisos para que o rol 

poida administrar foros, 

crear temas no foro ou 

editar os seus propios 
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temas. 

 

Permisos para 

poder crear, 

editar ou ver  as 

imaxes. 

 

Permisos para poder 

navegar por arquivos 

no editor de texto 

enriquecido TinyMCE. 

 

Permite aos usuarios subir 

e inserir imaxes 

integradas nos postos. 

 

Permisos para administrar o 

módulo Locale, que é o 

módulo do idioma. 

Permisos para 

administrar os menús. 

 

Permisos para poder acceder ao 

contido, administrar os tipos de 

contido, administrar os nodos, 

crear páxinas de contidos, crear 

contido para unha noticia (“story”), 

editar as propias páxinas de 

contidos ou noticias do usuario, 

editar todas as páxinas e noticias e 
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para ver e crear revisións dun contido. 

Permisos para que os usuarios 

que pertencen ao rol poidan 

crear ou administrar os alias 

da URL. 

Permisos para que o 

usuario poida crear 

enquisas, votar nelas, 

cancelar o seu voto ou 

inspeccionar todos os 

votos existentes. 

Permisos para que o usuario 

poida administrar a busca, 

buscar contido ou usar unha 

busca avanzada. 

Autorización para ver as 

estatísticas de acceso e o 

contador de accesos ao envío.  

 

Permisos para poder escoller en 

que data ou intervalo de tempo 

aparecerá publicado un contido. 

 

Autorización para que o usuario poida acceder ás páxinas de administración 

de acceso, 

configurar o 

sitio ou cambiar 

o tema. 

No cadro de 

arriba: “administra-la configuración” debe ser “administrar a ...” 
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Permisos para 

administrar as 

taxonomías. 

Permisos para que o usuario poida ter o texto enriquecido co editor de textos 

ou para 

administrar o 

editor TinyMCE. 

 

Permisos para cargar arquivos e ver os que xa están cargados. 

 

Autorización 

para acceder 

aos perfís dos 

usuarios, 

administrar o 

control de 

acceso, 

administrar usuarios ou cambiar o nome do usuario. 

Permiso para crear 

un webform, editar 

os propios 

webforms ou os de 

todos os usuarios, 

acceder aos 

resultados, limpar 

todos os 

resultados e usar 

PHP para o 

procesamento adicional. 
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9.2.9.2.9.2.9.2. CONTROL DE ACCESOCONTROL DE ACCESOCONTROL DE ACCESOCONTROL DE ACCESO    

Se queremos ver os permisos dos que dispoñen os distintos roles, en 

Administrar-> Mantemento de Usuarios-> Control de acceso, poderemos 

velos todos, facilitándonos deste xeito o traballo. 
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9.3.9.3.9.3.9.3. OPCIÓNS DE ENVÍO DE CORREOOPCIÓNS DE ENVÍO DE CORREOOPCIÓNS DE ENVÍO DE CORREOOPCIÓNS DE ENVÍO DE CORREO    

Drupal envía mensaxes de correo electrónico ao administrador cada vez que se 

rexistran novos usuarios no seu sitio. Opcionalmente, tamén poden notificar 

aos usuarios dende a conta de correo outras accións co uso dun simple 

conxunto dos persoais de contido. A notificación de correos electrónicos pode 

personalizarse para adaptarse ás necesidades específicas do noso sitio. 

 

- Welcome, new user created by administrator (Benvido, 

novo usuario creado polo administrador) 

 

Personaliza a benvida das mensaxes de correo electrónico enviados aos novos 

membros de contas creadas por un administrador. 

 

- Welcome, no approval required (Benvido, validación non 

requirida) 

 

Personaliza a benvida das mensaxes de correo electrónico enviados aos novos 

membros no rexistro, cando non se require a aprobación do administrador. 

 

- Welcome, waiting administrador approval (Benvido, 

esperando validación do administrador) 

 

Personaliza a benvida das mensaxes de correo electrónico enviados aos novos 

membros no rexistro, cando se requira a aprobación administrativa. 

 

- Password recovery e-mail (Correo electrónico de 

recuperación de contrasinal) 
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Personaliza as mensaxes de correo electrónico enviados aos usuarios que 

solicitan un novo contrasinal.  

 

- Account activation e-mail (Correo electrónico de activación 

de conta) 

 

Activa e personaliza as mensaxes de correo electrónico enviados aos usuarios 

para a activación da conta. 

Envíase cando un administrador activa aos usuarios que soliciten o rexistro 

dunha nova conta. 

 

- Account blocked e-mail (Correo electrónico de notificación 

de bloqueo de conta) 

 

Activa e personaliza o correo electrónico enviado aos usuarios cando as súas 

contas están bloqueadas. 

 

- Account deleted e-mail (Aviso de eliminación de conta de 

usuario) 

 

Activa e personaliza as mensaxes de correo electrónico enviadas aos usuarios 

cando as súas contas se eliminan. 

    

O corpo de cada correo que se lle envía a cada usuario, pode personalizarse 

completamente. 
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Para isto hai unha serie de variables dispoñibles que se poden empregar e que 

axudan moito á personificación: 

 

----!Username:!Username:!Username:!Username: nome de usuario. 

----!Site:!Site:!Site:!Site: nome da páxina web. 

----!Password:!Password:!Password:!Password: contrasinal do usuario. 

----!Uri:!Uri:!Uri:!Uri: URL do sitio. 

----!Uri_brief:!Uri_brief:!Uri_brief:!Uri_brief: dirección web do sitio. 

----!Mailto:!Mailto:!Mailto:!Mailto: dirección de correo á que se envía o correo electrónico. 

----!Date:!Date:!Date:!Date: data e hora na que se envía o correo electrónico. 

----!Login_uri:!Login_uri:!Login_uri:!Login_uri: dirección onde o usuario iniciará sesión. 

----!Edit_uri:!Edit_uri:!Edit_uri:!Edit_uri: dirección onde o usuario poderá editar o seu perfil. 

 

-Sinatura de apoio:  

Fai referencia a un nome ou frase escrita polo 

administrador, que aparecerá ao final de todos os 

correos electrónicos que envíe. 

-Imaxes de usuarios 

Proporciona a posibilidade de que 

os usuarios poidan ter unha fotografía ou avatar que os 

represente. 

Unha vez que teñamos realizados todos os cambios, deberemos facer clic 

sobre a opción Gardar configuración para almacenar todos os cambios. Se 

realizamos algún cambio co que non estamos totalmente satisfeitos bastará 

con premer Restaurar cos valores predefinidos para que a configuración volva 

ao estado orixinal. 
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9.4.9.4.9.4.9.4. CONFIGURACIÓN DO REXISTRO DE USUARIOSCONFIGURACIÓN DO REXISTRO DE USUARIOSCONFIGURACIÓN DO REXISTRO DE USUARIOSCONFIGURACIÓN DO REXISTRO DE USUARIOS    

Dende a opción Administrar -> Mantemento  de usuarios -> Configuración de 

usuario, establécese quen pode crear unha nova conta. Existen varios xeitos 

para proceder ao rexistro de usuario: 

 

- Só os administradores poden crear contas para usuarios 

novos.  

O administrador, terá que crear manualmente, un por un todos os usuarios do 

espazo Web. Se son poucos usuarios, pode facilitar o labor do administrador 

xa que sendo el o que crea os usuarios, terá menos problemas para 

administralos, dado que coñece aos membros que dá de alta no sistema. 

- Os visitantes poden crear contas coa aprobación do 

administrador. 

Os usuarios rexístranse para crear a súa conta, o administrador dálles o visto e 

prace e o proceso de rexistro complétase. 

Esta opción é perfecta para aqueles sitios nos que hai moitos usuarios, para 

que o administrador non teña que pasar polo proceso de dar de alta no 

sistema a todos eles. Cunha simple validación será necesario. 

Pero ás veces, o administrador tampouco pode permitirse aprobar a todos os 

usuarios, por cuestión de tempo ou porque non lle interesa xa que non lle 

interesa que calquera persoa acceda aos contidos. 

- Os visitantes poden crear contas sen a aprobación do 

administrador. 

Os visitantes do sitio, rexístranse e poderán acceder ao sistema, sen ningún 

tipo filtro. 

Isto pode facilitar o traballo ao administrador nalgúns aspectos, xa que non 

terá que validar a cada usuario que se rexistre, pero tamén existe a 
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posibilidade de que acceda ao sistema alguén que non desexamos. Por 

exemplo, se temos arquivos para que os alumnos os descarguen e unha 

persoa que non é do centro se rexistra, poderá acceder a toda a información. 

Por iso é posible que o administrador habilite a opción de que o usuario teña 

que verificar por correo electrónico a creación da conta: 

 

Se se marca esta casa aos novos usuarios no momento de rexistrarse non 

poderán escoller o seu contrasinal. Recibirán unha mensaxe na dirección de 

correo electrónico proporcionada no rexistro no que se lle asignará un 

contrasinal aleatorio xerado polo sistema, que poderán modificar no primeiro 

inicio de sesión.  

Sen esta opción os usuarios escollerán o seu contrasinal no proceso de 

rexistro. 

 

Directrices para o rexistro de usuariosDirectrices para o rexistro de usuariosDirectrices para o rexistro de usuariosDirectrices para o rexistro de usuarios    

 

9.5.9.5.9.5.9.5. CREACIÓN NOVA CONTA POLO ADMINISTRADORCREACIÓN NOVA CONTA POLO ADMINISTRADORCREACIÓN NOVA CONTA POLO ADMINISTRADORCREACIÓN NOVA CONTA POLO ADMINISTRADOR    

    

 

 

O administrador pode crear un novo usuario en 

Administrar-> Mantemento de usuarios-> 

Usuarios 
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En nome do usuario escollerase o nome co que o usuario posteriormente se 

identificará no seu rexistro e en todo o que faga. 

A dirección de correo terá que ser válida, non se fará pública e só se utilizará 

se o usuario quere recibir algunha notificación ou cambiar o contrasinal. 

Será importante optar por un contrasinal cun nivel de seguridade alto. Para isto 

recoméndase elixir un contrasinal que conteña, polo menos, seis caracteres. 

Preferiblemente debe incluír letras en maiúsculas e minúsculas, números e 

signos de puntuación. 

A opción Estado do usuario serve para seleccionar se desexamos que estea 

activado ou non. 

Tamén poderemos escoller o rol, é dicir, a que grupo de usuarios con permisos 

asignados por defecto que queremos que pertenza ese usuario. 

A opción de Avisar ou non ao usuario por correo electrónico da creación da 

nova conta é interesante, xa que desta forma ponse ao corrente de que a súa 

conta xa está creada, así como do seu nome de usuario e contrasinal. 

Para rematar, seleccionaremos o idioma para ese usuario. 
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9.6.9.6.9.6.9.6. CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO E APROBACIÓN DO CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO E APROBACIÓN DO CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO E APROBACIÓN DO CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO E APROBACIÓN DO 

ADMINISTRADORADMINISTRADORADMINISTRADORADMINISTRADOR    

    

    

O usuario para crear a conta nova só terá que 

facilitar dous datos: 

• Nome de usuario 

• Contrasinal 

 

 

 

 

 

 
 

Nese momento o administrador principal recibirá un correo co aviso de que un 

novo usuario desexa crear unha conta. 

Este novo usuario aparecerá na lista como un usuario bloqueado. 
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O administrador antes de desbloquealo deberá editalo. 

 

 

En Información de conta o 

administrador poderá cambiarlle o 

nome, establecer un contrasinal, o 

estado e, o máis importante, o rol, 

que será o que determine os 

permisos cos que contará o usuario. 

 

Aquí tamén se elixe o idioma dos correos electrónicos que se lle envían ao 

usuario, o tema do sitio e a zona horaria. 

Cando o usuario está editado, só haberá que activalo e recibirá un correo de 

confirmación no que o usuario terá que dirixirse a un enlace para activar a súa 

conta e crear o contrasinal. 
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O usuario escribirá o contrasinal que desexe e o proceso de creación quedará 

rematado. 

9.7.9.7.9.7.9.7. CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO SEN APROBACIÓN DO CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO SEN APROBACIÓN DO CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO SEN APROBACIÓN DO CREACIÓN DE NOVA CONTA POLO USUARIO SEN APROBACIÓN DO 

ADMINISTRADORADMINISTRADORADMINISTRADORADMINISTRADOR    

 

Os usuarios crean a conta directamente, escribindo o seu nome de usuario, a 

dirección e o contrasinal, sen que o administrador teña que interferir.  

Deste xeito poderá acceder ao seu sitio directamente, pero só cos permisos 

mínimos. Para que poida acceder a máis contido e obter máis permisos, o 

administrador terá que asignar un rol ao usuario. 

Dentro de Administrar-> Xestión de usuarios-> Usuarios-> Lista, o 

administrador tamén pode xestionar todos os usuarios, filtrándoos pola opción 

que máis lle conveña, para ver só os que lle interesen en cada momento. Por 

exemplo con esta opción o administrador podería ver todos os profesores de 

matemáticas. 
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En Opcións de actualización pódense eliminar ou bloquear usuarios 

seleccionados. 

 

 

 

9.8.9.8.9.8.9.8. PERSONIFICACIÓN DA CONTA POR PARTE DOS NOVOS USUARIOSPERSONIFICACIÓN DA CONTA POR PARTE DOS NOVOS USUARIOSPERSONIFICACIÓN DA CONTA POR PARTE DOS NOVOS USUARIOSPERSONIFICACIÓN DA CONTA POR PARTE DOS NOVOS USUARIOS    

Unha conta de usuario por defecto non terá ningún permiso especial, é 

dicir, o usuario non poderá personalizar a súa conta, tan só poderá escribir 

comentarios e editar a información da conta, como é a dirección de correo, 

o contrasinal, o idioma e a zona horaria. 
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Para que o usuario teña máis opcións de personificación, o administrador, terá 

que asignarlle un rol cos permisos que desexa que teña. 

9.9.9.9.9.9.9.9. REGRAS DREGRAS DREGRAS DREGRAS DE ACCESOE ACCESOE ACCESOE ACCESO    

 

Para unha mellor administración de usuarios, en Xestión 

de usuarios-> Regras de acceso, poderemos introducir 

parámetros para permitir ou denegar nomes de usuario 

ou direccións de correo. 

 

Poderemos engadir unha regra nova. Para elo deberemos ir a Agregar regra. 

Haberá que decidir o tipo de acceso para permitir ou denegar o acceso. 

E teremos que determinar tamén o tipo de regra, é dicir, cal será o parámetro 

polo que o sistema 

aceptará ou denegará o 

acceso a un usuario: nome 

de usuario, correo 

electrónico e IP ou nome da 

máquina. 
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Neste caso crearemos unha regra para 

denegar o acceso a calquera usuario que se 

poña de nome “administrador” posto que é un 

nome de usuario que pode dar lugar a 

equívocos e no noso sistema xa temos un 

administrador e non queremos que ningún 

outro usuario poida suplantar a súa 

identidade. 

 

 

 

 

 

Se o que queremos é permitir o 

acceso a todas as contas de 

correo dun dominio determinado, 

como por exemplo @pietic.usc.es 

faremos o seguinte: 
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Isto permitirá o acceso ao sistema de todas as contas de correo de 

stellae.usc.es. 

“%%%%“é unha variable que substitúe a calquera número de caracteres (tamén cero 

caracteres). 

En cambio ”____” substitúe tan só a un carácter.  

 

 

Se o que queremos 

é denegar calquera 

correo electrónico 

que non sexa do 

dominio 

seleccionado, no 

noso caso de 

stellae.usc.es 

deberemos: 

 

Para denegar, por 

exemplo, a un 

rango de IPS iremos a: 
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Isto non permitirá o acceso ao sistema a calquera usuario que se atope nun 

ordenador con algunha IP comprendida entre 192.168.1.150 a 192.168.1.159. 

 

Estas regras faranse efectivas no momento en que sexan creadas, pero se un 

usuario xa ten a sesión iniciada, non lla pechará. 

Se o nome do usuario ou a dirección de correo para unha conta coincide cunha 

regra de denegación e non cunha de permisión, non se lle permitirá crear a 

conta nin tampouco ingresar. As regras das máquinas non son só efectivas 

para as vistas de páxinas senón tamén para os rexistros. 

En Comprobar Roles poderemos comprobar que nomes de usuario, correos 

electrónicos, 

nome da 

máquina ou 

IP teñen 

accesos 

permitidos e 

cales 

denegados. 

O nome de usuario 

Administrador non 

está permitido, xa que 

creamos unha regra 

anteriormente que así 

o establecía. 

Deberemos comprobar que as regras sobre os correos electrónicos funcionen 

correctamente. Recordemos que permitiamos só o acceso a correos de 

@pietic.usc.es. Probaremos por tanto a verificar un correo que non pertenza a 

este dominio, para ver se os permisos están correctamente definidos:  
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Parece que denega o acceso aos correos 

que non son do dominio pietic.usc.es. 

Agora deberemos comprobar que si 

acepta estes. 

 

 

Se visualizamos esta mensaxe significará que o permiso está activado 

correctamente. 

 

Por último comprobaremos se acepta unha 

IP que estea dentro do rango antes 

establecido (192.168.1.150 a 

192.168.1.159): 

Parece que todas as 

regras que creamos 

funcionan 

correctamente. 
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10.10.10.10. UTILIZACIÓN DE IMAXES E VÍDEOS NA EDICIÓN DE CONTIDOSUTILIZACIÓN DE IMAXES E VÍDEOS NA EDICIÓN DE CONTIDOSUTILIZACIÓN DE IMAXES E VÍDEOS NA EDICIÓN DE CONTIDOSUTILIZACIÓN DE IMAXES E VÍDEOS NA EDICIÓN DE CONTIDOS    
10.1.10.1.10.1.10.1. EDITOR DE TEXTOSEDITOR DE TEXTOSEDITOR DE TEXTOSEDITOR DE TEXTOS    

10.1.1.10.1.1.10.1.1.10.1.1.     FunciónsFunciónsFunciónsFuncións    

O editor de TinyMCE facilítanos moito o traballo á hora de editar textos, xa que 

con el podemos darlle formato e realizar moitas funcións diferentes. 

 

 Pon en negriña o texto seleccionado. 

 Pon en cursiva o texto seleccionado. 

 Subliña o texto seleccionado 

 Aliñación do texto á esquerda 

Aliñación central do texto. 

Aliñación á dereita. 

Xustificado do texto no espazo que ten. 

 Numeración 

 Viñetas 

 Sangrías 

Desfacer 
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 Refacer 

Inserir ou editar un link (vínculo) 

Eliminar o link 

 Ancorar a unha páxina 

Formato do texto 

Fonte (Tipo de letra) 

Tamaño da fonte 

Estilo. 

Inserir imaxe 

Limpa código sucio 

Selecciona a cor do texto 

Selecciona a cor do fondo 

Superíndice 

Subíndice 

Editor HTML 

Inserta unha liña horizontal 

Vista previa 

Regra horizontal 

Cortar 

Copiar 
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Pegar 

Alternar directrices / Elementos invisibles 

Borrar formato 

Axuda 

Dirección de esquerda a dereita 

Dirección de dereita a esquerda 

Iconas 

Introducir elementos flash 

Inserir unha nova capa 

Avanzar 

Retroceder 

Alternar a posición absoluta 

Pegar como un texto plano 

Pegar a palabra 

Seleccionar todo 

Imprimir 

Inserir unha nova táboa 

Propiedades da táboa. 

Propiedades da cela 
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Inserir fila enriba 

 Inserir fila debaixo 

 Borrar fila  

 Inserir columna á esquerda 

 Inserir columna á dereita 

 Borrar columna 

 Dividir as celas combinadas da táboa 

 Combinar celas 

10.1.2.10.1.2.10.1.2.10.1.2. Inserir imaxesInserir imaxesInserir imaxesInserir imaxes    

A inserción de imaxes nos contidos que se crean, é unha opción moi utilizada 

neste tipo de Web. 

Segundo os permisos que teña outorgados o usuario, a opción de inserir 

imaxes será simple ou avanzada. 

É moi sinxelo de realizar. Simplemente deberemos facer clic no botón de 

imaxe  que abrirá unha fiestra emerxente con distintas pestanas, segundo o 

tipo de permisos. 

10.1.2.1. Modo simple 

Premendo no botón imaxe , abrirá unha pequena fiestra cunhas opcións moi 

simples. 

En Imaxe URL , a icona da dereita, haberá que seleccionar desta fiestra 

algunha foto das que xa suban outros usuarios ou engadir nós unha nova 

imaxe á lista, premendo Examinar-> Cargar o arquivo seleccionado-> Upload 

file para rematar o proceso. 

Unha vez que teñamos cargada a imaxe aparecerá na lista podendo eliminala 

ou engadila ao contido na opción Add.  
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Unha vez que a imaxe foi 

seleccionada poderemos 

poñerlle un título ou unha 

descrición que verán os 

usuarios cando coloquen o 

seu rato enriba da imaxe. 

 

 

En Alignment seleccionaremos a aliñación 

desexada: 

 

 

• Baseline:Baseline:Baseline:Baseline: liña base, liña de fondo 

• Top:Top:Top:Top: encima. 

• Middle:Middle:Middle:Middle: medio. 

• Bottom:Bottom:Bottom:Bottom: inferior. 

• TextTop:TextTop:TextTop:TextTop: encima do texto 

• Absolute Middle:Absolute Middle:Absolute Middle:Absolute Middle: medio absoluto. 
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• Absolute Bottom:Absolute Bottom:Absolute Bottom:Absolute Bottom: inferior absoluto. 

• Left:Left:Left:Left: esquerda. 

• Right:Right:Right:Right: dereita. 

En Dimensións determinarase a dimensión da 

imaxe en píxeles, ancho x alto.  

Border dá a posibilidade de engadir ou non un 

bordo á imaxe. Canto máis alto sexa o número, 

máis ancho será o bordo. 

 

Vertical space e Horizontal 

space, permítenos colocar a 

imaxe no espazo do editor 

dando as coordenadas verticais e horizontais.  

 

10.1.2.2. Opcións avanzadas 

Facendo clic no botón de imaxe  que abrirá unha fiestra emerxente con 

distintas pestanas: Xeral, Aspecto e Avanzado.  

En xeral, utilizaremos Imaxe URL para obter a imaxe na icona  da dereita, 

seleccionando desta fiestra algunha foto das que soben outros usuarios. En 

caso de non atopar ningunha poderemos engadir unha nova imaxe á lista, 

premendo Examinar-> Cargar o arquivo seleccionado-> Upload file para 

rematar o proceso. 

 



                                                           

  
 

 
89 

Unha vez que carguemos a imaxe, aparecerá na lista podendo eliminala ou 

engadila ao contendido na opción Add. 

 

Unha vez que a imaxe foi seleccionada, poderemos poñerlle un título ou unha 

descrición, que estará á vista dos usuarios cada vez que coloquen o seu rato 

enriba da imaxe. 

 

Para configurar a aparencia, iremos á pestana Aspecto, onde se pode 

seleccionar a aliñación (explicado en Modo Simple de inserción de imaxes), ou 

as dimensións da imaxe se queremos que teña unhas específicas. Se 
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bloqueamos a relación de aspecto ao introducir unha dimensión ben sexa 

vertical ou horizontal, a outra dimensión será introducida automaticamente 

para que non quede deformada a imaxe. 

 

Do mesmo xeito que nas opcións do Modo Simple, pódense introducir as 

coordenadas verticais e horizontais para situar a imaxe nunha posición 

concreta. 

Tamén se pode engadir un bordo de cor negra de maior ou menor grosor. 

En Clase, seleccionaremos o tipo de imaxe que desexamos que sexa: 

• Links:Links:Links:Links: un link, que fará que 

faga de enlace coa dirección 

desexada cando piquemos na 

imaxe. 

• SiteSiteSiteSite----name:name:name:name: imaxe do nome 

do sitio web. 

• SiteSiteSiteSite----slogan:slogan:slogan:slogan: imaxe que 

conteña o slogan. 

• Breadcrumb:Breadcrumb:Breadcrumb:Breadcrumb: o logotipo do 

espazo. 

• Messages:Messages:Messages:Messages: unha imaxe que contén unha mensaxe. 
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• Error:Error:Error:Error: unha imaxe de erro. 

• Title:Title:Title:Title: unha imaxe dun título. 

• Submitted:Submitted:Submitted:Submitted: imaxe de presentación. 

• Block:Block:Block:Block: un bloque. 

• Box:Box:Box:Box: unha caixa. 

• Node:Node:Node:Node: un nodo. 

• StickyStickyStickySticky: imaxe de vínculo ou unión. 

• Comment:Comment:Comment:Comment: un comentario. 

En Opcións avanzadas, poderemos poñer unha imaxe cando o rato estea 

encima da imaxe e outra imaxe cando o rato non o estea. 

 

Debemos ter en conta que en ocasións as imaxes poden ser demasiado 

“pesadas” (grandes) e poden facer que o portal non funcione correctamente ou 

funcione dun xeito máis lento, podemos empregar Picasa Picasa Picasa Picasa do cal axuntamos 

información sobre a súa utilización no anexo do manual.  

10.1.3.10.1.3.10.1.3.10.1.3. Editor HTMLEditor HTMLEditor HTMLEditor HTML    

A calquera texto escrito no cadro de texto, podémoslle dar formato, poñelo en 

negriña, engadirlle un enlace ou incluír unha táboa.  
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Todo isto poderemos revisalo automaticamente en código HTML no editor 

HTML . 

Poderemos escribir código HTML no editor directamente se queremos engadir 

algo que cos botóns do editor de texto non podamos. 

Isto é o que escribimos no editor: 

 

Isto é o código HTML: 

 

10.1.3.1. Imaxes 

A inserción de imaxes directamente con código HTML admite 3 tipos de 

ficheiros gráficos: GIF, JPEG e PNG. 

 

 

 

 



                                                           

  
 

 
93 

 

As características de cada un destes tipos de ficheiros gráficos preséntanse a 

través da seguinte táboa: 

 GIF87a GIF89a JPEG PNG 

Cores 8 bits 8 bits 24 bits 48 bits 

Compresión Sen perdas Sen perdas Con perdas Sen perdas 

Entrelazado SI SI NON SI 

Animación NON SI NON NON 

Transparencia NON SI NON SI 

 

Formatos GIF e JPEG:  

• Formato GIF: utilízase para imaxes "pequenas" e de pouca resolución, 

como iconas, botóns, etc.  

• Formato JPEG: utilízase para imaxes de maior tamaño, xeralmente fotos. 

A forma de inserir unha imaxe nunha páxina web é mediante o uso da 

etiqueta: Esta etiqueta ten varias opcións, que desenvolvemos na súa forma 

completa a continuación: 

<img src="[path]ficheiro" [alt="descrición"] [border="n"] [height="alto" 

width="ancho"] [align="top/middle/bottom"]> 

 

Os parámetros entre corchetes son opcionais, os demais obrigatorios: 

• [path] ficheiro:[path] ficheiro:[path] ficheiro:[path] ficheiro: Indica a localización física onde se atopa o ficheiro 

gráfico (se se atopa no mesmo directorio que a páxina HTML, 

omitiremos o path completo). 

• [alt="descrición"]:[alt="descrición"]:[alt="descrición"]:[alt="descrición"]: Permite establecer un texto descritivo para a imaxe. 

Este texto mostrarase antes de cargar o gráfico (no seu lugar), e tamén 

despois (ao colocar o punteiro do rato sobre a imaxe). No caso de que a 

imaxe non se cargue, mostrarase este texto no lugar da imaxe. É moi 

recomendable definir este parámetro, xa que moitos buscadores de 
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URLs (“spiders”) baséanse nestas descricións á hora de indexar páxinas 

nas súas bases de datos. 

• [border="n"]:[border="n"]:[border="n"]:[border="n"]: Mostra un bordo ao redor da imaxe de n píxeles de ancho. 

• [height="alto" width="ancho"]:[height="alto" width="ancho"]:[height="alto" width="ancho"]:[height="alto" width="ancho"]: Mediante estes parámetros podemos 

dimensionar a imaxe, alto e ancho en píxeles. Os datos que 

introduzamos nestes parámetros serán tomados ao pé da letra, é dicir, a 

imaxe mostrarase con esas dimensións, e no caso de non ser as 

mesmas que as da imaxe orixinal, esta redimensionarase nas que nós 

indiquemos. É moi conveniente definir estes parámetros, xa que, no 

caso de que a imaxe non chegue a cargarse, evitaremos estragar o 

deseño xeral da páxina. 

• [align="top/middle/bottom"]:[align="top/middle/bottom"]:[align="top/middle/bottom"]:[align="top/middle/bottom"]: Con este parámetro podemos definir a 

aliñación vertical da imaxe respecto do resto de contido do parágrafo no 

que se atope. É dicir, a aliñación vertical dos elementos que estean 

xunto á imaxe no parágrafo (como texto, etc.). Os seus posibles valores 

son: Arriba (top), Medio (middle) e Abaixo (bottom). 

10.1.3.2. Vídeos 

 

Se queremos incluír un 

vídeo que está colgado na 

rede (por exemplo un vídeo 

de Youtube), para que non 

sexa necesario incluílo no 

noso servidor, só teremos 

que copiar o código que se 

nos proporciona con cada 

vídeo. 

 

 

 

Poderemos editar a aparencia que terá en vídeo cando se reproduza na nosa 

páxina, coas cores e os bordos ou incluíndo, ou non, os vídeos relacionados. 

En HTML hai tamén outros parámetros útiles que podemos utilizar: 
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• <a href=”www.google.es”>:<a href=”www.google.es”>:<a href=”www.google.es”>:<a href=”www.google.es”>: para crear un enlace, neste caso ao 

buscador Google.   

• <strong> </strong>:<strong> </strong>:<strong> </strong>:<strong> </strong>: para marcar con especial énfase as partes máis 

importantes dun texto. 

• <b>:<b>:<b>:<b>: negriña 

• <i>:<i>:<i>:<i>: cursiva 

• <br />:<br />:<br />:<br />: para os saltos de liña 

• <H1>, <H2>, <H3>:<H1>, <H2>, <H3>:<H1>, <H2>, <H3>:<H1>, <H2>, <H3>: son titulares e serven para dividir o texto en 

seccións. 

• <p>:<p>:<p>:<p>: Parágrafos. 

• <!<!<!<!--------    -------->:>:>:>: Comentarios. Son directivas que nunca se amosarán a través 

do navegador e que lle servirán como recordatorios en futuras revisións 

do documento. 

10.2.10.2.10.2.10.2. CONFIGURACIÓN PARA OS USUACONFIGURACIÓN PARA OS USUACONFIGURACIÓN PARA OS USUACONFIGURACIÓN PARA OS USUARIOS DENDE OS ROLESRIOS DENDE OS ROLESRIOS DENDE OS ROLESRIOS DENDE OS ROLES    

Para administrar o Editor 

de texto, iremos a 

Administrar-> 

Configuración da páxina-

> TinyMCE, onde 

poderemos configurar 

todo o necesario. 

 

Será posible crear perfís, para 

que os usuarios de cada rol 

poidan ter opcións ou 

permisos distintos no uso do 

editor. 
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10.2.1.10.2.1.10.2.1.10.2.1. Configuración básicaConfiguración básicaConfiguración básicaConfiguración básica    

Determínase o nome do perfil, os roles que van pertencer a ese perfil, o 

estado, se os usuarios poden escoller o estado ou o idioma. 

 

10.2.2.10.2.2.10.2.2.10.2.2. VisibilidadeVisibilidadeVisibilidadeVisibilidade    

Escóllense as páxinas nas que se vai ver o editor. 
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10.2.3.10.2.3.10.2.3.10.2.3. BotónsBotónsBotónsBotóns    e pluge pluge pluge pluguuuuinsinsinsins    

Os botóns que serán visibles para o usuario. 

 

 

Para que o usuario poida 

inserir imaxes con opcións 

avanzadas cando 

introduce imaxes, haberá 

que ter activada a opción 

Insert image. 

Opción simple en Inserir 

imaxes: 

 

 

Opcións avanzadas en Inserir imaxes: 
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10.2.4.10.2.4.10.2.4.10.2.4. Aparencia do editorAparencia do editorAparencia do editorAparencia do editor    

 

 

A localización e a aliñación da 

barra de ferramentas, a ruta de 

localización, o cambio de tamaño, 

botón e os formatos. 

 

 

 

10.2.5. Limpeza e saída 

Verificar HTML, preformateado, converter 

etiquetas aos estilos, eliminar os saltos de 

liña ou aplicar fonte de formato. 
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10.2.6. CSS 

 CSS son follas de estilo en 

cascada con conxuntos de 

instrucións escritas en HTML que 

definen as aparencias dunha 

páxina Web co obxectivo de que 

os seus estilos se parezan. 

Esta opción define os CSS, 

escribe a ruta ao arquivo CSS e 

concreta as clases de CSS. 

Para que os usuarios poidan utilizar o editor, o seu rol terá que ter permiso 

para acceder. Se ademais desexa que poida administralo deberá ter permiso de 

administrador sobre TinyMCE. 

 

Deberemos ter especial coidado con certos temas, xa que non soportan o 

editor, e se se activa un tema que non permita o editor non poderá ser usado 

posteriormente. 

10.3.10.3.10.3.10.3. OUTRAS OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN DE IMAXESOUTRAS OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN DE IMAXESOUTRAS OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN DE IMAXESOUTRAS OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN DE IMAXES    

 

 

No menú Administrar -> Configuración da páxina 

hai catro opcións para configurar aspectos 

relacionados coas imaxes. 
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10.3.1.10.3.1.10.3.1.10.3.1. Image (imaxe)Image (imaxe)Image (imaxe)Image (imaxe)    

En File paths, decídese en que cartafol se gardan as imaxes no noso 

servidor. 

En Maximum upload size, determínase o tamaño máximo que pode ter cara 

a imaxe para ser subida ao servidor. 

 

En Image sizes, determínase o tamaño que terán as imaxes, segundo os 

distintos tipos de vista: orixinal, miniatura ou vista previa, ou se se abrirán 

na mesma ventá (same window), nunha ventá nova (new window) ou non 

aparecerán: hidden (oculto). 
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10.3.2.10.3.2.10.3.2.10.3.2. Acces SetAcces SetAcces SetAcces Settings (axuste de acceso)tings (axuste de acceso)tings (axuste de acceso)tings (axuste de acceso)    

 

Display Image assist on paths refírese á configuración da visualización de 

imaxes a través das rutas. 

En rutas específicas 

En rutas non específicas 

       En todas as rutas. 

Display Image assist on text areas, é o asistente para a visualización de imaxes 

en áreas de texto. 

     En áreas de texto específicas. 

En áreas de texto non específicas. 

               En todas as áreas de texto. 
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Textarea image link amosa as imaxes en áreas de texto, 

amosar a icona, amosar o link ou no amosar nada. 

 

En Select the vocabularies to use for Image assist pódense seleccionar os 

vocabularios para usar na asistencia de imaxe. 

10.3.3.10.3.3.10.3.3.10.3.3. Image Settings (axustes de imaxe)Image Settings (axustes de imaxe)Image Settings (axustes de imaxe)Image Settings (axustes de imaxe)    

Max number of thumbnails per page mostra o número máximo de imaxes en 

miniatura por páxina, se hai máis se mostrarán en varias páxinas. 

Max inline image size allowed permite introducir as dimensións máximas para 

que os usuarios non poidan introducir imaxes maiores á permitida, así non 

romperán o deseño da páxina. 

 

 

Popup size é o tamaño das imaxes que se abren nas pestanas: 

orixinal, miniatura ou vista previa. 

 

Textarea image link mostra as imaxes en áreas de texto, 

mostrar a icona, mostrar o link ou non mostrar nada. 
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O tamaño destes está definido previamente na configuración de Image, 

anteriormente explicado. 

 

Default size for inline images é o tamaño por 

defecto das imaxes. 

 

En Allow Image assist to create its own image derivatives permite a asistencia 

de imaxe para crear imaxes derivadas propias. 

 

 

Crea imaxes temporais para a pestana de propiedades de imaxe (útil se o 

tamaño das imaxes en miniatura é pequeno) 

 

Todas as imaxes permiten axudar aos usuarios a crear imaxes de tamaño 

personalizado. 

 

Permite aos usuarios con privilexios crear imaxes personalizadas. 

10.3.4.10.3.4.10.3.4.10.3.4. Outras propiedadesOutras propiedadesOutras propiedadesOutras propiedades    

Default link behavior é o compartimento do vínculo para os usuarios con 

permisos para inserir imaxes. 

URL por defecto. 

 

Default insert mode é o modo por defecto da 

inserción de imaxes: etiqueta con filtro ou HTML. 
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Preload image description para precargar a imaxe do título. Se está activado, o 

título da imaxe será cargada en negriña. 

Preload image description para precargar a imaxe da descrición. Se está 

activado, o texto do corpo da imaxe será cargado como o título por defecto. 

Display settingsDisplay settingsDisplay settingsDisplay settings    (opcións(opcións(opcións(opcións    de visualización)de visualización)de visualización)de visualización)    

 

 

Os usuarios avanzados poden personalizar o arquivo CSS dese tema. 

IMCE settingsIMCE settingsIMCE settingsIMCE settings    
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En Common settings (Opcións comúns)  

Fai de TinyMCE o navegador de imaxes por 

defecto. 

 

Esta característica 

permite engadir 

imaxes ou 

arquivos HTML 

como código en 

calquera área de 

texto. 

 

Isto é especialmente útil cando non usemos un TinyMCE.  

Hai que introducir IDs de texto separados por comas se desexamos habilitar 

esta función, senón deberemos deixalo en branco.  

Esta é a configuración común, agora pódese configurar as opcións de imaxes 

para todos os roles creados, neste caso o rol é profesor_matemáticas. 

 

Onde editamos os permisos: 

• Delete files para borrar arquivos 

• Cargar arquivos para engadir arquivos 

• Limitless upload para dar unha cota ilimitada de subida de imaxes. 

 

As dimensións máximas das imaxes, 

en píxeles, anchura por altura. 

Enable scaling of newly uploaded images permite redimensionar as imaxes 

recentemente cargadas para que en lugar de dar erro, poidan verse 

correctamente pola pantalla. 

 

En Thumbnail dimensions haberá que 

introducir as dimensións das miniaturas. 
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Enable custom resizing habilita o cambio de tamaño personalizado, é dicir, os 

usuarios poderán cambiar o tamaño das súas imaxes a calquera tamaño tendo 

como medidas máximas as dimensións permitidas polo sistema. 

 

File size define o tamaño máximo permitido para que un arquivo de imaxe 

poida ser subido. 

 

Upload quota define a 

cota total por usuario. 

Prefix for persoal 

folder names serve 

para definir o 

prefixo de 

identificadores de usuario que se achega co fin de crear cartafois persoais. Por 

exemplo, se poñemos "ou traducirase en cartafol nomes como ou1, etc ou14. 

Se o deixamos en branco, os identificadores de usuario utilizaranse como os 

nomes do cartafol. 

Se queremos que 

todos os usuarios 

usen un cartafol 

común no canto de cartafois persoais, en Use a shared folder podemos definir 

o nome para o cartafol (por exemplo, Imaxes). Se preferimos ter cartafois 

persoais para cada usuario, deixaremos este campo en branco. 

Enable sub-folder navigation permite aos 

usuarios xestionar os múltiples cartafois 

que se atopen no seu cartafol principal. Só os usuarios que teñan polo menos 

un sub-cartafol poden utilizar esta función. 

 

Introduce en Default sub-folder names separados por comas os nomes dos 

sub-cartafois que se 

crearán por defecto, 

en todos os cartafois 

persoais dos usuarios. 
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Aínda que IMCE 

principalmente sexa 

deseñado para 

traballar con imaxes, Non-image file support permite cargar e visualizar 

calquera tipo de arquivo. Unicamente haberá que definir as extensións de 

arquivo coas que se desexa traballar. Por exemplo: .doc, .pdf, .zip. Para estes 

arquivos aplicarase o limite de tamaño máximo por arquivo, igual que por 

imaxes. 

 

Enable extras, este paquete de javascript, inclúe 

melloras na navegación, clasificación de arquivos, 

métodos abreviados de teclado, filtro de arquivos, etc. 

En Sub-folder 

tool poden 

crearse 

subcarpetas para 

todos os 

usuarios ao 

mesmo tempo. 

É posible a creación múltiple de cartafois á vez utilizando o caracter ****.  

Por exemplo, especificando user*/imaxes crearase o cartafol Imaxes nos 

cartafois de todos os usuarios. 

10.3.5.10.3.5.10.3.5.10.3.5. Xogo de ferramentas de imaxeXogo de ferramentas de imaxeXogo de ferramentas de imaxeXogo de ferramentas de imaxe    

 

Define a calidade da imaxe para as manipulacións JPEG. Vai dende 0 ata 100. 

Os valores máis altos xeran imaxes de mellor calidade e arquivos maiores. 
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11.11.11.11. IIIINSTALACIÓN DE TEMAS E A SÚA PERSONIFICACIÓNNSTALACIÓN DE TEMAS E A SÚA PERSONIFICACIÓNNSTALACIÓN DE TEMAS E A SÚA PERSONIFICACIÓNNSTALACIÓN DE TEMAS E A SÚA PERSONIFICACIÓN    

 

Unha vez que Drupal estea instalado e comecemos 

a utilizalo probablemente desexaremos 

personalizar o aspecto do sitio. Para elo 

deberemos ir a  Administrar-> Construción da 

páxina-> Modelo ou patrón. 

 

 

Drupal por defecto trae seis temas, 

pero activados tan só aparecen tres. 

Para activalos, só haberá que marcar a 

casa de Activado. 

O tema que desexemos marcar como 

predeterminado, terá que 

predeterminarse por defecto. Cando os 

temas estean activados poderanse 

configurar. Estas modificacións son 

importantes, xa que se escollen 
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aspectos de visualización, mostrar o logotipo ou non, ou se se desexa mostrar 

o slogan, dependendo das necesidades de cada sitio web. 

Aquí tamén se pode seleccionar o logotipo do sitio, unha imaxe reducida que 

identifique ao noso centro ou ao noso portal. Se o centro non dispón dun 

símbolo propio, unha opción é incluír unha foto do edificio. 

 

As Iconas de acceso rápido son as pequenas imaxes que aparecen no 

navegador á beira da dirección. 

 

 

Un tema dos que vén por defecto é o denominado Garland que se caracteriza 

por ser  altamente configurable. Leva toda unha serie de xogos de cores 

predefinidos para dar un aspecto distinto ao sitio e inclúe unha vista previa 

dos cambios que se realicen. 
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Ademais, partindo dun xogo de cores, pódese Personalizar a cor que se 

desexe, a Cor base, Cor do enlace, Zona inferior do encabezado, etc. 

permitindo unha total liberdade na selección e combinación de cores. 

Segundo o tema que se seleccione poderanse modificar máis ou menos 

cousas. Moitas destas opcións pódense establecer globalmente para todos os 

temas, a non ser que se modifique un en concreto. 

Ter activados varios temas ao mesmo tempo tamén posibilita que o usuario 

poida seleccionar que tema a utilizar para visitar a Web. 

Existen outros moitos temas dispoñibles para a súa descarga no sitio web de 

Drupal, cos que poderemos comezar a traballar. 

 

 

Instalar un novo tema é moi sinxelo. Tan só debemos ir á web 

http://drupal.org na que atoparemos moitísimos temas dispoñibles cos que 

poderemos comezar. Teremos que ir a en Downloads-> Themes, e realizar o 

mesmo proceso que vimos no punto 1 de Instalación dos Paquetes de Idiomas. 

Os temas que atopamos aquí non son temas oficiais, é dicir, non é Drupal 

quen os crea, senón usuarios do mesmo, que os comparten para que outros 

usuarios poidan utilizalos, por iso en ocasións, poden non funcionar 

correctamente. 
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Antes de descargar un tema, hai que ter claro cal 

é a versión de Drupal que estamos a  utilizar, xa 

que os paquetes para as diferentes versións non 

son compatibles. Para isto en Administrar-> 

Rexistro-> Informe de estado poderemos 

comprobar cal é a versión de Drupal que estamos 

usando. 

 

Neste caso a versión seria a    5555 e a x x x x representa calquera número, entón 

teriamos que descargar a versión 5.x. 5.x. 5.x. 5.x. que sería a correspondente ao noso 

portal. 

 

Cando temos clara cal é a nosa versión de Drupal, entramos nela, facemos clic 

en  Download e gardámola na parte do disco duro que desexemos, ou do 

mesmo xeito que fixemos cos paquetes de idiomas, podemos gardalo no 

escritorio para que nos resulte máis sinxelo atopalo. 
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Descargarase un arquivo comprimido. Tan só haberá que descomprimilo e 

pegalo nun cartafol co nome do tema dentro da subcarpeta Themes do noso 

sitio.  

Neste momento o tema non estará activado. Para activalo deberemos seguir o 

proceso anteriormente explicado. 

En Drupal, non é necesario que o administrador teña o mesmo tema que o 

usuario. 

 

En Administrar-> Configuración da páxina-> Patrón 

da administración poderase seleccionar o tema para 

o administrador. 

 

 

 

Elixiremos o tema para as páxinas de administración. Se seleccionamos a casa 

de "Opcións predefinidas do sistema", as páxinas de administración 

empregarán o mesmo tema que o resto do sitio. 
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12.12.12.12.     INSTALACIÓN DE NOVOS MÓDULOS E PERSONIFICACIÓNINSTALACIÓN DE NOVOS MÓDULOS E PERSONIFICACIÓNINSTALACIÓN DE NOVOS MÓDULOS E PERSONIFICACIÓNINSTALACIÓN DE NOVOS MÓDULOS E PERSONIFICACIÓN    

Aínda que xa se nomearon en seccións anteriores, os módulos son obxectos 

que engaden funcionalidade ao espazo Web. O sistema ven cunha serie de 

módulos, algúns deles activados, xa que son necesarios para o funcionamento 

do portal, e outros desactivados. Ao activar estes módulos teremos dispoñibles 

as opcións de administración asociadas ao módulo.  

O sistema de módulos en Drupal é fantástico. Permiten modificar o 

comportamento do sistema dun xeito moi sinxelo. É como unha cadea de 

montaxe na que se vai pasando individualmente por cada un dos módulos 

instalados ata obter o produto final resultante da interacción de todos eles en 

conxunto. 

A instalación dun novo módulo resulta, polo xeral, moi sinxela, aínda que ben 

é certo que depende dos requirimentos de cada módulo en particular. Como 

mínimo débense ter os permisos e coñecementos necesarios para acceder ao 

servidor e copiar os ficheiros do módulo no directorio Modules. Ter unha 

opción de instalación directamente a través do menú de administración 

podería ser de axuda para os usuarios sen estes coñecementos. 

Os módulos en Drupal son ficheiros con extensión .module.module.module.module que conteñen 

funcións escritas en PHP. Estas funcións actúan como hooks (funcións gancho), 

que son utilizadas por Drupal durante os seus procesos habituais de xestión 

de contido e construción de páxinas web. Por exemplo, cada vez que un nodo 

é creado, visualizado, modificado ou borrado, Drupal chama a un destes hooks 

pasándolles o contido do nodo. Desta forma os módulos teñen a posibilidade 

de modificar e adaptar a información a visualizar nas páxinas web antes de 

que se mande definitivamente ao navegador. 

Todas estas chamadas que realiza Drupal aos módulos posibilita que o sistema 

sexa altamente flexible, logrando que se poida modificar practicamente todo o 

funcionamento do sistema sen ter que alterar en ningún momento o código do 

mesmo. 

Na páxina web do sitio http://drupal.org na sección Modules de Download, 

están dispoñibles moitos módulos que poden descargarse e instalarse no 

sistema.  

Unha vez máis, non debemos esquecer que á hora de descargalos, debemos 

fixarnos na versión de Drupal para a que está feito o módulo, xa que se se 

instala un módulo doutra versión o máis probable é que non funcione 

correctamente e ata podería corromper o sistema. Neste caso, como nos 
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anteriores (Descarga de temas), a versión que debemos descargar será a 

compatible coa nosa versión de Drupal. 

A maioría dos módulos en Drupal instálanse simplemente copiándoos no 

directorio modules. E aínda que normalmente só se compón dun ficheiro 

.module.module.module.module, algunhas veces poden vir acompañados de arquivos auxiliares, como 

follas de estilo CSS por exemplo. 

En cada módulo poderemos atopar as instrucións de instalación que polo xeral 

son bastante sinxelas. 

Do mesmo xeito que faciamos co idioma, unha vez instalados os módulos, hai 

que activalos para poder traballar con eles e configuralos. Para activar un 

módulo no menú deberemos ira a Administrar-> Construción da páxina, onde 

aparecen todos os módulos. Unha vez aí activamos o que nos interese. Por 

suposto, teremos opción de desactivalo cando non nos conveña. 

 

RESUMORESUMORESUMORESUMO    DE PASOS PARA A INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DRUPALDE PASOS PARA A INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DRUPALDE PASOS PARA A INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DRUPALDE PASOS PARA A INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DRUPAL    

 

1. Descarga do módulo. 

2. Descomprimir o cartafol e pegala no cartafol Modules. 

3. Activar o módulo en Inicio->Administrar-> Construción da páxina-

>Módulos 

4. Configurar o módulo, unha vez activado debe aparecer o menú Administrar. 

5. Asignación de permisos. 

Sempre que activemos un módulo debemos asignarlle os permisos aos 

diferentes tipos de usuarios (roles) que temos creados. 

Para isto imos Administrar-> Control de acceso e seleccionamos os permisos 

que nos interesen. 

A instalación base de Drupal trae uns cantos módulos instalados por defecto. 

En este manual imos indicar outros módulos que será conveniente instalar para 

que o noso sitio web sexa máis completo.  

A continuación vamos explicar as función de cada módulo. 
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12. 12. 12. 12. Módulos da instalación Base:Módulos da instalación Base:Módulos da instalación Base:Módulos da instalación Base:    

1.1.1.1. AggregatorAggregatorAggregatorAggregator    

 

Agrega o contido distribuído (orixes RSS, RDF e Atom). 

2.2.2.2. BlogBlogBlogBlogueueueue    

 

Permite un mantemento e unha actualización sinxela das páxinas web ou dos 

blogues do usuario. 

3.3.3.3. BlogBlogBlogBlogueueueue    APIAPIAPIAPI    

 

Permite aos usuarios enviar contido usando aplicacións que admitan APIs para 

bitácoras XML-RPC. 

4.4.4.4. BookBookBookBook    

 

Permite a usuarios crear libros e follas de libros. 

5.5.5.5. ColorColorColorColor    

 

Permite que o usuario cambie o esquema de cores dalgúns temas. 

6.6.6.6. CommentCommentCommentComment    

 

Permite aos usuarios comentar e debater o contido publicado. 

Necesitado por: Forum e Tracker. 

7.7.7.7. ContactContactContactContact    
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Activa o uso de formularios de contacto persoal e para todo o sitio. 

8. F8. F8. F8. Fóóóórumrumrumrum    

 

Permite debates sobre temas xerais. Depende de: Taxonomy, Comment. 

9. Help9. Help9. Help9. Help    

 

Xestiona a visualización da axuda en liña. 

10    LocaleLocaleLocaleLocale 

 

Permite a tradución da interfaz de usuario a idiomas distintos do inglés, que é 

o que vén por defecto na instalación. 

11.11.11.11. MenúMenúMenúMenú    

  

Permite aos administradores personalizar o menú de navegación do sitio. 

12.12.12.12. PathPathPathPath    

 

Permite aos usuarios renomear URLs. 

13.13.13.13. PingPingPingPing    

 

Alerta a outros sitios cando se actualiza o seu. 

14.14.14.14. PollPollPollPoll    
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Permite ao sitio recompilar votacións sobre diferentes temas a modo de 

preguntas de selección múltiple, é dicir, enquisas. 

15.15.15.15. ProfileProfileProfileProfile    

 

Soporte para perfís de usuario configurables. 

16.16.16.16. SearchSearchSearchSearch    

 

Permite a procura de palabras por todo o sitio. 

17.17.17.17. StatisticsStatisticsStatisticsStatistics    

 

Rexistra estatísticas de acceso para o sitio. 

18.18.18.18. TaxonomyTaxonomyTaxonomyTaxonomy    

 

Activa a categorización do contido. 

Necesitado polos módulos: Article, Forum, Image Gallery, Taxonomy Access 

Control e Taxonomy Menu. 

19.19.19.19. ThrottleThrottleThrottleThrottle    

 

Xestiona o mecanismo de regulación automática, para controlar a conxestión 

do sitio. 

20.20.20.20. TrackerTrackerTrackerTracker    
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Permite aos usuarios o seguimento dos envíos recentes. 

Depende de: Comment. 

21.21.21.21. UploadUploadUploadUpload    

 

Permite que os usuarios carguen e acheguen arquivos ao contido que están 

creando. 

22.22.22.22.                     42. Statistics42. Statistics42. Statistics42. Statistics    

 

Rexistra estatísticas de acceso para o seu sitio. 

12.212.212.212.2    Módulos recomendables para  instalar a maiores:Módulos recomendables para  instalar a maiores:Módulos recomendables para  instalar a maiores:Módulos recomendables para  instalar a maiores:    

  1. Drupal1. Drupal1. Drupal1. Drupal    

 

Permítelle rexistrar o seu sitio web cun servidor central e mellorar o ránking 

dos proxectos de Drupal enviando información os módulos e os temas 

instalados. 

2.2.2.2.         LegacyLegacyLegacyLegacy    

 

Proporciona xestores de herdanza para as actualizacións desde instalacións 

antigas de Drupal. 

3.3.3.3. Basic eventBasic eventBasic eventBasic event    

 

Crea eventos automaticamente.  

Depende de: Event. 
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4.4.4.4. EventEventEventEvent    

 

Calendario de mostra e planificación. 

5.5.5.5. Event all dayEvent all dayEvent all dayEvent all day    

 

Permite a creación de acontecementos que duran todo o día. 

6.6.6.6. Event viewsEvent viewsEvent viewsEvent views    

 

Permite ver e crear un evento predeterminado.  

Depende de: Evento e Views. 

7.7.7.7. ImageImageImageImage    

 

Permite cargar, cambiar o tamaño e a visualización de imaxes.  

Necesitado por: Image Attach, Image Gallery, Image Import, Image assist.  

8.8.8.8. ImaImaImaImage Attachge Attachge Attachge Attach    

 

Permite conectar facilmente nodos da imaxe a outros tipos de contido.  

Depende de: Imaxe. 

9.9.9.9. Image GalleryImage GalleryImage GalleryImage Gallery    

 

Permite a clasificación e a demostración de galerías de imaxe baseadas en 

categorías. 

Depende de: Imaxe e Taxonomía.    
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10.10.10.10. Image ImportImage ImportImage ImportImage Import    

 

Permite cargar lotes de imaxes que se importan dun directorio no servidor. 

11.11.11.11. Image assistImage assistImage assistImage assist    

 

Este módulo permite aos usuarios subir e inserir imaxes integradas nos 

postos. Automaticamente xera un vínculo Engadir imaxe no marco dos campos 

de texto da súa elección.  

Depende de Imaxe. 

12.12.12.12. ArticleArticleArticleArticle    

 

Permitir aos usuarios ver distintos tipos de nodos nun lugar central.  

Depende de: Taxonomía e Nodo. 

13.13.13.13. AutologoutAutologoutAutologoutAutologout    

 

Para configurar o tempo para que o sistema peche a sesión ao usuario. 

14.14.14.14. FeedbackFeedbackFeedbackFeedback    

 

O módulo de retroalimentación, que permite aos visitantes do seu sitio web de 

Drupal poñerse en contacto cunha ou máis direccións de correo electrónico 

usando unha ou máis páxinas de información personalizada, mostrando un 

formulario web.    

15.15.15.15. IMCEIMCEIMCEIMCE    
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Carga unha imaxe para dar soporte a directorios persoais e de cotas. 

IMCE, inicialmente, púxose en práctica para facilitar a carga de imaxes e 

engadilas a TinyMCE pero no proceso de desenvolvemento engadíronse moitas 

características.     

16.16.16.16. Taxonomy access controlTaxonomy access controlTaxonomy access controlTaxonomy access control    

 

Control de acceso para o usuario e o seu rol ás categorías.  

Depende de: Taxonomía (activado) 

17.17.17.17. Taxonomy menúTaxonomy menúTaxonomy menúTaxonomy menú    

 

Engade vínculos de taxonomía ao menú de navegación. 

Depende de Taxonomy. 

18.18.18.18. TinyMCETinyMCETinyMCETinyMCE    

 

Editor de texto máis popular, que facilita moito o engadido de imaxes ao texto 

e a modificación do formato. 

19.19.19.19. WebformWebformWebformWebform    

 

Permite a creación de formularios e cuestionarios. 

20.20.20.20.     SearchSearchSearchSearch    

 

Permite a procura de palabras por todo o sitio. 
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21.21.21.21. SchedulerSchedulerSchedulerScheduler    

 

Permite publicar contido en determinadas datas.  

Cando activamos o módulo, aparecen opcións de configuración do mesmo en 

algún sitio do menú. Segundo o módulo que activemos aparecerán nun ou 

noutro lugar.  

Nas diferentes partes deste manual, explícase onde se configura cada módulo. 

 

Por exemplo, ao activar o módulo Article, engádese ao menú de Creación de 

contidos automaticamente así como ao de Configuración do sitio. 
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ANEXO 1:ANEXO 1:ANEXO 1:ANEXO 1:    

RESUMORESUMORESUMORESUMO    DE PASOS DE PASOS DE PASOS DE PASOS PARPARPARPARA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPALA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPALA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPALA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPAL    
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RESUMORESUMORESUMORESUMO    DE PASOS PARA A PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPALDE PASOS PARA A PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPALDE PASOS PARA A PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPALDE PASOS PARA A PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN DRUPAL    

1.1.1.1. Para publicar unha noticia no portal, hai que ser un usuario rexistrado con 

permisos para crear contido. 

2.2.2.2. Antes de crear unha noticia hai que ter claro o contido que queremos 

publicar. 

Xeralmente para aforrar tempo e esforzo cometemos o erro de copiar noticias 

xa publicadas e pegar o texto directamente no noso portal. Isto non é boa 

idea, porque o fragmento que copiamos xa ten un formato e ao pegalo pégase 

con ese formato, e é moi probable que cando o publiquemos se desaxuste 

todo o deseño da noticia ou incluso da páxina.  

Para isto o mellor é pegar previamente o fragmento do texto que queremos 

nun editor de textos (por exemplo Word de Microsoft Office ou Writer de 

OpenOffice) e borrar o formato orixinal do texto. 
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Unha vez feito isto o texto xa estará listo para ser pegado. 

3. 3. 3. 3. Como xa sabemos, unha noticia é un contido de tipo Story que atopamos no 

menú de Creación de contidos. 
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A noticia consta de dúas partes: o título e o corpo da noticia. 

O título está na parte superior da noticia, destacando o máis importante do  

contido. 

 

O contido terá o formato que o autor da noticia desexe e estará situado 

debaixo do título. 

 

Unha vez decidido o título e escrito poderemos pasar ao contido. 

Poderemos copiar o texto de antes do editor de textos ou escribir o contido 

directamente no editor. 

Cando o texto xa estea escrito, poderemos darlle o formato que prefiramos. 
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4. 4. 4. 4. Cando rematemos de dar formato ao texto, teremos a opción de engadir 

imaxes á noticia. Para isto pulsaremos a icona co debuxo dunha árbore  que 

hai no editor de textos. 

Abrirase unha pequena fiestra con tres pestanas Xeral, Aspecto e Avanzado. 

Para realizar unha inserción sinxela dunha imaxe bastará con quedarnos na 

primeira, é dicir Xeral. 

Pulsaremos na icona Navegar da dereita , seleccionando desta fiestra 

algunha foto das que xa fosen subidas por outros usuarios. En caso de non 

atopar ningunha poderemos engadir unha nova imaxe á lista, premendo 

Examinar-> Buscar o arquivo de imaxe no disco duro do noso computador, e 

por último pulsar Abrir. 

 

Prememos o botón Upload file para subir a imaxe ao servidor e poder utilizala. 
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Unha vez que carguemos a imaxe, aparecerá na lista, podendo eliminala, ou 

engadila ao contendido na opción Add. 

 

Unha vez que a imaxe foi seleccionada, poderemos poñerlle un título ou unha 

descrición, que verán os usuarios cando coloquen o seu rato enriba dela. 
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Premendo Inserir a imaxe engadirase ao texto da noticia, no lugar do texto 

onde tiñamos seleccionado no rato antes de premer a icona imaxe. 

Para que o aspecto da noticia sexa claro, o mellor é colocar as imaxes antes, 

ou despois do texto da noticia, xa que se as colocamos entre o texto pode 

descolocar toda a estrutura que tiñamos pensada cando lle dimos formato ao 

texto. 

Se queremos poñer varias imaxes, a mellor opción é crear 

unha táboa premendo a icona Táboa do editor de textos. 

 

 

Colums son as 

columnas que terá a 

táboa e Rows serán as 

filas. 

 

 

 

 

 

 

Se queremos, por exemplo, introducir 3 imaxes na 

mesma fila, crearemos unha táboa con 3 columnas e 1 

fila. 

 

A táboa engadirase ao contido. 
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Agora só teremos que colocar o cursor dentro de cada casa da táboa co rato e 

premer o botón de Imaxe, 

seguindo os mesmos 

pasos para engadir a 

mesma imaxe que antes. 

Repetiremos a acción ata 

que coloquemos as outras 

imaxes que nos quedan 

por colocar na táboa. 

  

Deste xeito as imaxes quedarán iguais dando un aspecto claro á noticia. 

 

5. 5. 5. 5. Xa temos o título e o corpo da noticia claros polo que agora só queda 

publicala, seleccionando previamente como formato de entrada: Full HTML. 

 

Premendo Vista previa veremos a noticia tal e como se verá unha vez que estea 

publicada. Facendo clic na opción Enviar 

a noticia publicarase directamente. 
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