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1.1 Moure’s per Moodle

En aquesta nova versió, com a millora pròpia de la UB s’ha modificat  la visualització de les pàgines amb els 
temes UB per adaptar-nos als nous dissenys de Moodle, que incorporen:

• Millores en l’accessibilitat.
• Millores en la navegació entre cursos.
• Més espai en la pantalla.
• Unificació de l’experiència d’usuari amb l’aplicació mòbil.

Es navega de forma més clara i consistent gràcies als dos blocs situats a la columna esquerra.

Pàgina d’un curs

Amb el botó        de la capçalera del Campus podem amagar o mostrar aquests dos blocs guanyant així més 
espai a la pantalla per a la resta d’elements.

El primer bloc facilita la navegació dins d’un curs i està format per:
• El nom curt del curs. Enllaç a la pàgina principal del curs.
• Participants. Presenta la llista d’usuaris del curs i des d’on també poden accedir a inscriure o eliminar 

participants, als Mètodes d’inscripció, Grups... amb la icona       :
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• Insígnies. Mostra una llista de les insígnies del curs.
• Competències. Mostra una llista de les competències del curs.
• Qualificacions. Mostra el mòdul de qualificacions del curs.
• Enllaços als diferents temes o setmanes del curs.

El segon bloc està format per:

• Tauler. Dona accés a la pàgina personal, en què apareixen els cursos a què es té accés i l’estat de les 
activitats que contenen.

• Pàgina d’Inici. Porta a la pàgina principal de l’entorn.
• Calendari. Mostra els esdeveniments recollits de totes les assignatures a les quals es té accés..
• Fitxers privats. Sols per emmagatzemar el document generat per qualificar les Actes UB.
• Els meus cursos. Mostra (per nom curt del curs) les assignatures a què es té accés facilita el canvi d’una 

assignatura a una altra.

L’espai dret de la pantalla es reserva per als blocs del Tauler 
o del curs com per exemple el bloc propi UB Administració 
que es mostra sempre a la pàgina principal del curs.

Bloc UB Administració

Activant l’edició del curs (veure punt d’aquest manual 1.5 Mode d’edició) podem afegir més blocs, com per 
exemple el de Navegació o Administració i configurar-los perquè apareguin en pàgines concretes (Veure 2.10 
Blocs).            

Opcions de Participants
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El bloc UB Administració està format per:

• Exporta qualificacions per Actes UB. Eina que permet incorporar les qualificacions del curs a un arxiu 
per pujar-les a les Actes UB.

• Obtenir còpia de seguretat automàtica. Permet fer una còpia del curs creant un arxiu que es pot 
descarregar.

• Crea grups. Permet crear grups d’alumnes que prèviament ja estiguin inscrits al curs, mitjançant la 
pujada d’un fitxer de text.

• Gestiona inscripcions UB GIGA. En aquest apartat és on ha de figurar el codi GIGA de l’assignatura 
per fer la inscripció automàtica d’alumnes al curs.

• Informe inscripcions UB GIGA. Mostra els diferents canvis que s’hagin fet en l’anterior apartat quedant 
el registre de qui, de què i quan es van fer els canvis.

També aquest nou tema facilita poder anar a l’administració del curs i les opcions d’edició de cada activitat o 
recurs gràcies a un menú desplegable que s’obre amb la icona       . Per mostrar totes les opcions cal clicar Més:

Menú Administració del curs (desplegable)

Les  opcions que es mostren en ciclar Més estan agrupades 
en dos apartats. El primer es l’Administració del curs, on res 
recullen les eines per gestionar el curs, els Informes, les 
Insígnies i el Banc de preguntes.
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Una novetat d’aquesta nova versió de Moodle es la Paperera de reciclatge que apareix en aquest menú 
d’administració del curs:.

A la pestanya Usuaris es mostren les opcions que afecten 
a la inscripció i els Mètodes d’inscripció:

Permet recuperar d’una forma senzilla les activitats i els recursos que s’hagin eliminat del curs. Un cop s’eli-
minen poden trigar en aparèixer a la paperera entre 5-10 minuts. El temps que romanen a la paperera ho 
determina l’administrador del Campus Virtual.

Opcions de la paperera

Si es vol recuperar l’activitat o recurs, s’ha de clicar la icona sota Restaura. Si es vol esborrar definitivament, 
clicar la icona sota Suprimeix. 
També es pot esborrar tot, amb l’opció  Esborra-ho tot.

Opcions d’Usuaris
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Conté els menús desplegables següents:
• Botó de navegació. Per amagar els blocs laterals de la part esquerre del curs.
• Logotip UB.
• Idioma. Mostra la llengua que s’està utilitzant a la interfície de Moodle i permet canviar a altres llengües 

disponibles.
• Icones notificacions i missatges                  pendents de llegir. Clicant-hi s’obre una finestra amb la 

informació corresponent:

Menú superior/Capçalera

• Imatge i menú d’usuari (desplegable al marge superior dret). Proporciona un accés ràpid a tota la 
informació personal i les preferències d’usuari, entre d’altres.

Menú superior/Capçalera

Menú d’usuari

Aquest menú (al marge superior dret de la capçalera ) proporciona un 
accés ràpid a tota la informació personal i les preferències d’usuari i 
l’opció de sortir de Moodle de manera segura.
També apareix les opcions per anar a la missatgeria, per anar al mòdul 
de qualificacions i per canviar de rol que tenim dins el mateix curs.

Menú d’usuari

Finestra de missatges des de la capçalera del Campus Virtual.
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Barra de navegació en un curs.

Barra de navegació

Es mostra sota el títol del curs i està formada per enllaços i serveix per ubicar-se i desplaçar-se en l’entorn. 
Dins d’un curs, mostra per aquest ordre: el Tauler, la categoria i subcategories en què es troba el curs i, a 
l’últim, el nom curt que l’identifica. A mesura que es navega per les diferents eines i continguts del curs, la 
barra de navegació va creixent i permet saber en quina pantalla s’està. Així mateix, facilita tornar a pàgines 
anteriors clicant al lloc al qual es vol tornar.

Barra de navegació en una activitat.

Sempre és preferible utilitzar la barra de navegació de Moodle que els botons «Enrere» i «Endavant» del 
navegador web, ja que pot generar problemes.
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Vista del Tauler

1.2 TAULER

Tauler ofereix a l’usuari una visió de conjunt de totes les seves assignatures i, dins de les assignatures, les 
que requereixen que hi pari atenció. Per exemple, Fòrums informa de missatges nous i Tasques indica si hi ha 
lliuraments per corregir.

Apareix un nou apartat on es visualitza el nom de l’usuari i el botó per poder personalitzar el Tauler afegint o 
eliminant blocs (que sempre es quedaran al marc esquerre de la pantalla).

També una altra millora UB és el nou bloc UB Notícies per mostrar accions importants als tots usuaris de la 
plataforma, com les de manteniment que obliguen a aturar el Campus Virtual. Sempre que hi hagi notícies per 
mostrar, aquest bloc apareixerà per sobre del bloc Resum de cursos. 

Altres blocs que es mostren al Tauler, com per exemple a la imatge anterior:

• Calendari: mostra els esdeveniments recollits de totes les assignatures a les quals es té accés.
• Esdeveniments propers: mostra els esdeveniments més pròxims segons el calendari.
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1.3 MENÚ D’USUARI

Des del menú d’usuari es pot accedir al perfil personal, 
que conté informació sobre aquest usuari i les seves 
preferències, per consultar-ne o editar-ne els paràmetres.

Accés al perfil

Perfil personal

Presenta informació general i pública de l’usuari. També es pot accedir al perfil de qualsevol usuari des de la 
llista de participants d’un curs.

L’edició del tauler (per afegir més blocs o triar el nombre de cursos a mostrar o canviar-ne l’ordre de visualit-
zació) es fa clicant al botó Personalitza aquesta pàgina que apareix a l’apartat on apareix el nom i cognom 
de l’usuari: 

Bótó Personalitza aquesta pàgina

Vista general del perfil



18

Aspectes  generals de Moodle

Preferències

Des del menú d’usuari accedim a les preferències que comprenen 
diversos paràmetres relacionats amb l’usuari i la seva manera de 
treballar amb Moodle. Hi ha tots els paràmetres que es poden 
definir per adaptar els diferents apartats segons les nostres 
necessitats.

En concret, el perfil mostra:
• Més detalls. Dades personals, com ara la seva adreça de correu electrònic i el seu país i ciutat i l’opció 

per editar el perfil.
• Detalls del curs. Llista de cursos a què té accés. Es ressalta el curs en què s’està i el rol que hi té.
• Miscel·lània. Accés ràpid a tots els missatges publicats per l’usuari als fòrums de l’assignatura. Aquesta 

opció permet mostrar:
  Entrades del blog
  Tots els missatges en fòrums publicats per l’usuari
  Els debats en fòrums iniciats per l’usuari
  Plans d’aprenentatge

• Informes. Mostra Registres d’avui, Tots els registres, Informe en esquema, Informe complet, Sessions del 
navegador i l’accés al qualificador dels cursos que s’estan impartint.

• Activitat d’entrada. Primer i últim accés al Campus Virtual.

Els altres participants d’un curs poden veure tota aquesta informació de l’usuari, excepte els informes i el 
primer accés.

Vista de les preferències d’usuari

Hi ha tots els paràmetres que es poden definir per adaptar els diferents apartats segons les nostres necessitats.   

Accés a Preferències
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S’agrupen en apartats, cadascun amb accés a diferents opcions:

• Compte d’usuari. Permet canviar dades relacionades amb l’usuari. Conté:
- Edita el perfil. Permet modificar part de les dades del perfil de l’usuari. Algunes poden estar   
 bloquejades.
- Idioma preferit. Defineix la llengua en què apareixen els textos.
- Preferències del fòrum. Permet determinar el tipus de resum, de subscripció i de rastreig per als   

Preferències del fòrum

- Preferències de l’editor. Defineix l’editor de text per defecte.
- Preferències del curs. Per defecte està habilitat el selector d’activitats que  mostra un quadre de   
 diàleg amb una breu descripció de cada activitat i recurs. Si està desactivat, a cada tema del curs es  
 veuran dos menús desplegables per triar activitats i recursos.
- Preferències del calendari. Permet establir com, quan i què es mostra.
- Claus de seguretat. Permet reiniciar les claus per accedir a Moodle des d’aplicacions externes.
- Preferències de la missatgeria. Configura la manera com s’informa l’usuari de les notificacions o   
 els missatges rebuts. Les opcions disponibles són el correu electrònic o un avís en accedir a Moodle.
- Preferències dels avisos/notificacions de l’activitat dels nostres cursos.

Algunes opcions de notificació de missatge
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Canviar rol a... 

Permet veure el curs amb un rol diferent, per exemple com el veuria un estudiant.

En el cas de les notificacions per correu electrònic, l’usuari pot canviar el compte de correu en què rep aquests 
avisos de de l’edició del Perfil.

• Blogs. Permet canviar dades relacionades amb els blogs de l’usuari. Conté:

- Preferències de blog. 
- Blogs externs.
- Registra un blog extern.

• Insígnies. Permet configurar els paràmetres següents:

Gestiona les insígnies. Mostra les insígnies obtingudes. Es poden descarregar i mostrar, o no, a la   
 resta d’usuaris. A més, es poden enviar a un magatzem extern o mostrar en el perfil d’insígnies   
 aconseguides a fora.

 Preferències de les insígnies. Presenta les opcions de privacitat de les insígnies obtingudes.

 Configuració de la motxilla. La motxilla és un magatzem extern d’insígnies. Establint-hi una    
 connexió, es poden importar i exportar insígnies.

Opció Canviar rol a...
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1.4 DESCRIPCIÓ D’UN CURS

Parts de la pantalla d’un curs

Les parts principals de la pantalla en un curs són:
La capçalera que com ja s’ha comentat abans, conté el botó per amagar els blocs de navegació de l’esquerra 
del curs, el selector d’idioma, les icones de notificacions i el menú d’usuari.

Els blocs de navegació a l’esquerra de la pantalla faciliten moure’s al mateix curs, al Campus Virtual i a la resta 
de cursos on es participa. Els usuaris poden personalitzar l’aparença de la pantalla amagant aquests dos blocs 
per donar més espai al diagrama de temes amb el botó         de la capçalera del Campus Virtual.

Acoblament dels blocs de navegació

Per tornar-los a mostrar, sols cal clicar el botó un altre cop.
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Just a sota de la Capçalera hi ha la Barra de navegació, que indica el títol del curs, la ruta de la pàgina actual, 
i la icona       per obrir l’administració del curs, que permet al docent afegir o modificar el contingut del curs.

El diagrama de temes, al centre, generalment està dividit en seccions o temes, destinats a albergar els contin-
guts del curs (recursos i activitats). Sempre hi ha un tema inicial i, a sota, un o més. Als paràmetres del curs es 
pot indicar que hi ha una pàgina per cada tema per no tenir un diagrama de temes massa llarg.

Dins d’un Tema, cada recurs o activitat consta d’una icona identificadora del tipus d’element de què es tracta 
i d’un nom que serveix d’enllaç.

Poden aparèixer Etiquetes, que són un tipus de recurs que permet mostrar text i qualsevol tipus de contingut 
directament al diagrama de temes.

Al costat dret del diagrama de temes hi ha els blocs. Contenen eines que donen suport i faciliten el desenvo-
lupament del curs. Es poden moure i eliminar segons les necessitats del curs. A més, hi ha nombrosos blocs 
disponibles que es poden agregar activant el Mode d’edició.

1.5 MODE D’EDICIÓ

Per a què serveix?

Permet afegir i modificar el contingut d’un curs. Només ho poden fer els usuaris amb perfil de professor o 
d’editor de continguts del curs.

Com s’activa?

Amb la icona        obrim el desplegable que hi ha a la barra de navegació (on també figura el nom del curs). La 
segona de les opcions és Activa edició.

Activació de l’edició
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Mode d’edició activat

Una vegada introduïts els canvis en el curs, es pot sortir del mode d’edició clicant a Desactiva l’edició en el 
mateix desplegable d’administració.

Desactivar el mode d’edició

Com funciona?

El mode d’edició mostra un conjunt de menús i icones en el curs que permeten al docent interactuar amb els 
continguts. Les icones es repeteixen en molts dels elements que conformen un curs. La taula següent descriu 
les icones segons on apareixen.

Una vegada activada l’edició, apareixen al curs diferents icones i menús desplegables amb l’etiqueta Edita. 
També apareix el bloc Afegeix un bloc per afegir més blocs al lateral dret de la pantalla.
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El mode d’edició també mostra al peu de cada secció o tema del curs l’enllaç Afegeix una activitat o recurs, 
que porta al quadre de diàleg selector d’activitats i recursos que facilita la incorporació d’activitats i continguts.
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1.6 GESTIÓ DE FITXERS

Els arxius es desen i gestionen en cada recurs o activitat de l’assignatura. Per exemple, un arxiu pujat per un 
docent en una tasca només és accessible als usuaris que tenen els permisos adequats en aquesta tasca.

L’apartat anomenat Arxius privats, que figura al segon bloc del marc esquerre de la pantalla des del Tauler, 
es fa servir per a emmagatzemar l’arxiu generat des del qualificador per poder pujar les notes a les Actes UB.

La gestió de fitxers es fa des de cada recurs o activitat i s’afegeixen utilitzant el Selector d’arxius, una senzilla 
finestra que apareix sempre que es vol incloure un fitxer. També es poden afegir fitxers de forma senzilla i 
ràpida arrossegant-los i deixant-los anar. [Vegeu la secció 3.2 d’aquest Manual.]

Els arxius pujats es desen a Fitxers del servidor, dins de la carpeta del recurs o activitat de l’assignatura a la 
qual s’adjunta, i si es vol modificar s’ha de fer des del mateix lloc. Per trobar un fitxer pujat prèviament, s’ha de 
fer servir el Selector d’arxius, que permet veure-ho tot des de la mateixa finestra. En obrir el selector es mostra:

• Fitxers recents. Mostra els últims 50 fitxers pujats per l’usuari.
• Fitxers del servidor. Permet navegar entre tots els fitxers de totes les assignatures a les quals es té 

accés.
• Fitxers privats. Conté el fitxer que es genera des del qualificador per pujar les notes a les Actes UB. 

On es desen els fitxers d’una assignatura?

Les activitats són eines per a la interacció amb i 
entre els alumnes: fòrums, qüestionaris, wikis, etc. 
D’altra banda, amb Moodle hi ha diverses maneres 
de crear continguts o d’enllaçar continguts creats 
prèviament: Arxiu, Carpeta, Etiqueta, Pàgina, URL i 
Paquet de contingut IMS.

Menú per seleccionar les activitats i els recursos i afegir-los al curs



26

Aspectes  generals de Moodle

Per navegar per aquest sistema de fitxers locals, s’ha de clicar al repositori Fitxers del servidor i després a 
la paraula Sistema. Es mostra una carpeta per assignatura i, a dins, una carpeta per cada recurs o activitat 
que tingui algun fitxer. Aquestes carpetes tenen un nom (el del recurs o activitat) i van acompanyades, entre 
parèntesis, d’un descriptor que indica el tipus de recurs o activitat de què es tracta. Per exemple, Arxiu, Carpeta 
o Fòrum (en el cas que estigui adjunt a un missatge), etc. S’ofereix un cercador per facilitar la localització d’un 
arxiu determinat.

Carpetes d’un curs

D’altra banda, en accedir als paràmetres d’un recurs o activitat que inclou un o més fitxers, a l’apartat Contingut 
es poden gestionar aquests fitxers clicant a la icona corresponent. Si s’hi afegeix un fitxer nou amb el mateix 
nom que un d’existent, es pot sobreescriure o crear-ne un de nou amb un altre nom.

Selector de fitxers explorant Fitxers del servidor

Al selector de fitxers, les carpetes i documents es poden mostrar de tres maneres, intercanviables amb les 
icones del marge superior dret: icones, llista i arbre.
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Gestió de fitxers pujats a un recurs

Les operacions que es poden fer en un fitxer són: canviar-ne el nom, canviar-ne l’autor, canviar-ne la llicència 
d’ús, moure’l a un altre carpeta/directori, descarregar-lo i esborrar-lo.

Opcions sobre els fitxers

Si es tracta d’una carpeta, s’accedeix a les seves opcions 
clicant a la icona                    al marge inferior dret.
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1.6.1 REPOSITORI   

Per a què serveix?

Els repositoris de Moodle permeten als usuaris pujar fitxers a Moodle des de l’ordinador o incorporar-los des 
de repositoris externs com ara Wikimedia, etc. Moodle facilita uns repositoris per defecte a tots els usuaris:

• Penja un fitxer, per pujar arxius des de l’ordinador (té límit de mida).

• Fitxers del servidor locals dona accés als fitxers publicats a les assignatures de Moodle segons els permi-
sos de cada usuari.

• Fitxers recents mostra els últims 50 fitxers pujats.

• Fitxers privats mostra la carpeta personal de l’usuari on s’enmagatzema l’arxiu generat des del qualifica-
dor per pujar les notes a les Actes UB.

És possible que l’administrador no tingui habilitats tots o una part dels repositoris externs.

Exemples d’ús:
Pujar un fitxer de l’ordinador, importar a una assignatura un fitxer disponible en una altra 
assignatura.

Opcions sobre les carpetes: 

Opcions sobre les carpetes
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Com funciona?

Els fitxers s’emmagatzemen dins d’una activitat o recurs, de manera que queden emmagatzemats a Fitxers 
del servidor.

• Per pujar un fitxer, s’ha d’escollir l’opció de l’esquerra Penja un fitxer:
1 Cliqueu a Navega… (o a Selecciona l’arxiu, depenent del navegador) per escollir el fitxer    
    ubicat a l’ordinador.
2 Opcionalment, escriviu el nom que li voleu donar a Anomena i desa, indiqueu l’autor del fitxer i   
   seleccioneu la llicència d’ús.
3 Per acabar, cliqueu a Penja aquest fitxer.

• Per escollir un fitxer d’un repositori:
1 Cliqueu al repositori corresponent. Busqueu el fitxer mitjançant les carpetes i cliqueu-hi.
2 Indiqueu si voleu fer-ne una còpia o només crear un enllaç que hi porti, si és a Fitxers del servidor.
3 Opcionalment, escolliu el nom que li voleu donar a Anomena i desa.
4 Escriviu l’autor del fitxer i la llicència.
5 Per acabar, cliqueu a Seleccioneu aquest fitxer.

Afegint un arxiu a alguna activitat o recurs, en clicar a la icona Afegeix…    s’obre una finestra que permet 
escollir el repositori en què es troba el fitxer:

En afegir un fitxer des de Fitxers dels servidor, es pot indicar si es vol duplicar el fitxer seleccionat o 
bé fer-ne un enllaç. En el cas que se’n faci un duplicat, si es vol actualitzar, s’ha d’actualitzar als dos 
llocs, ja que si el fitxer es canvia en un lloc no es canvia a l’altre.

Selector d’arxius a l’apartat per pujar un arxiu 

Un dels camps que cal emplenar en el moment de pujar un fitxer és el de la llicència. Més informació a 
creativecommons.org. 
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1.7 Aspectes comuns d’administració d’activitats i recursos

Algunes opcions d’edició es poden aplicar a nivell d’un Recurs o una Activitat i es mostren des de l’opció 
desplegable Edita (un cop hem activat l’edició del curs), com per exemple a la imatges següent referida a una 
activitat Tasca:

Edició d’una tasca des del desplegable Edita

Per accedir a totes les opcions d’administració de la tasca (o qualsevol altra activitat) cal clicar a seu nom/títol 
i després a la icona d’administració  . Es mostrarà el desplegable que conté totes les opcions d’administració.

Administració d’una tasca un cop hem clicat el nom des del curs

El desplegable que s’obre en clicar la icona d’administració mostra el conjunt d’eines que li permeten 
administrar i editar totes les opcions de què disposa i que varien en funció de l’activitat o recurs.

D’altra banda, quan es creen o modifiquen opcions d’administració, a més dels ajustos comuns, com ara el 
mode de grups o la visibilitat inicial, la disponibilitat es pot restringir en funció de determinades condicions. 

També es poden fixar els criteris que determinen quan es dona per completada una activitat o recurs.
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1.7.1 Administració d’activitats i recursos

Una vegada creats els recursos o les activitats, Moodle permet editar-ne la configuració, consultar les accions 
fetes pels estudiants i tota una sèrie d’opcions relacionades.

Quan el docent accedeix a una activitat o recurs, clicant la icona d’administració       li apareixen un conjunt 
d’eines que li permeten administrar i editar totes les opcions de què disposa i que varien en funció de l’activitat 
o recurs. 

• Edita paràmetres. Permet configurar les opcions del recurs o activitat. [Per a més informació, consulteu 
l’apartat del Manual corresponent a cadascun.]

• Excepcions de grup o d’usuari. (Sols per a qüestionaris i tasques) Permeten modificar diferents 
paràmetres per a determinats grups o usuaris. 

• Rols assignats localment. Permet assignar a un participant de l’assignatura un rol diferent en una 
activitat concreta. Per exemple, es pot donar el rol de professor a un estudiant perquè moderi un fòrum.

• Comprova els permisos. Mostra els permisos de què disposa un participant concret en l’activitat o 
recurs.

• Filtres. Permet activar o desactivar els filtres. [Per a més informació, consulteu l’apartat corresponent 
del Manual.]

• Registres. Mostra els accessos i accions de tots els participants en el recurs o activitat. La informació es 
pot filtrar per usuari, data, grup, etc. [Per a més informació, consulteu l’apartat Activitat dels estudiants.]

• Còpia de seguretat. Crea una còpia de seguretat del recurs o activitat. [Per a més informació, consulteu 
l’apartat Còpia de seguretat, restauració i importació.]

• Restaura. Restaura l’activitat o recurs mitjançant una còpia de seguretat feta amb anterioritat. [Per a 
més informació, consulteu l’apartat Còpia de seguretat, restauració i importació.]

• La resta d’opcions poden variar en funció de l’activitat o recurs.

1.7.2 Paràmetres comuns de mòduls

Hi ha opcions que apareixen  a la configuració dels paràmetres de totes les activitats i recursos, a la secció 
Paràmetres comuns del mòdul. Hi ha les opcions que comparteixen totes les activitats i recursos:

1 Visible. Determina si l’estudiant el pot veure. Equival a la icona de l’ull obert o tancat.
2 Número ID. Proporciona una manera d’identificar-los per poder calcular la qualificació final del curs. 
Si l’activitat no està inclosa en cap càlcul de qualificació, aquest camp es pot deixar en blanc. També es 
pot ajustar des de la gestió de Qualificacions.

   
Només a les activitats:

3 Mode de grups. Tota activitat que pugui incloure grups pot definir el seu propi mode de treball en 
grup:

• Sense grups. Tots els estudiants són part d’un sol grup.
• Grups separats. L’estudiant veu i interactua només amb els integrants del seu grup. La resta li   

                    són invisibles.
• Grups visibles. L’estudiant pot interactuar només amb els integrants del seu grup, però veu els   

                  dels altres grups.
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4 Agrupament. Un agrupament és un conjunt de grups. Si se’n selecciona un, només poden veure 
l’activitat i participar-hi els grups que formen part d’aquest agrupament i segons el que s’hagi seleccionat 
a Mode de grup.

5 Afegeix una restricció d’accés al grup/a l’agrupament. Només poden veure l’activitat els grups o 
agrupaments seleccionats. Per a més detalls, vegeu l’apartat següent.

1.7.3 Restriccions d’accés

Per a què serveixen?

Permet restringir l’accés dels alumnes a qualsevol recurs, activitat o tema complet d’acord amb determinades 
condicions, que poden ser dates, pertinença a un grup o agrupament, compleció, informació en un camp del 
perfil de l’estudiant o obtenció d’una determinada qualificació en una activitat. Es poden combinar i agrupar 
diverses condicions.

Com es configuren?

Als paràmetres de la configuració de les activitats o recursos apareix la secció Restriccions d’accés, en què es 
configuren les condicions que s’han de complir perquè el recurs, activitat o tema sigui visible als estudiants.

  

Paràmetres comuns del mòduls

Secció Restriccions d’accés als paràmetres d’edició
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Tipus de restricció

Per afegir una restricció:

1 Accediu als paràmetres d’edició del tema, recurs o 
activitat al qual voleu restringir l’accés.
2 Busqueu l’apartat Restriccions d’accés i cliqueu a 
Afegeix una restricció….
3 Seleccioneu el tipus de restricció.

Poden ser:
• Data. Es pot indicar una data des de o fins a la qual 

es pot accedir a l’activitat.
  

• Qualificació. Determina quina puntuació s’ha d’obte-
nir en una altra activitat per accedir a aquesta activi-
tat. Consta de:

- Un desplegable amb totes les activitats creades fins 
al moment a l’assignatura i que es poden    
qualificar.
- Dos camps en què s’ha d’escriure, en tant per cent, 
el rang en què ha d’estar la puntuació de l’acti-  
vitat seleccionada.

• Grup. Es restringeix l’accés en funció de la pertinença a un grup.

• Agrupament. Es restringeix l’accés en funció de la pertinença a un agrupament.

• Perfil de l’usuari. Determina la informació que ha de tenir o no l’estudiant en un camp del seu perfil 
personal per poder accedir a l’activitat. S’ha d’indicar el camp i la informació.

• Conjunt de restriccions. Permet incloure un subconjunt amb diverses restriccions de qualsevol tipus de 

Exemple de restricció de data

La icona de l’ull   que apareix a l’esquerra de la condició defineix com es comporta l’element quan el 
participant no la compleix. Amb l’ull obert, l’element apareix tancat, amb el nom de color gris i s’informa 
dels requisits que s’han de complir per a l’accés. Amb l’ull tancat, l’element és invisible a l’estudiant que no 
compleix les condicions.
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Es poden combinar diverses condicions. S’ha d’indicar si s’han de complir o no les condicions definides, i s’han 
de complir totes (van separades amb la icona ) o n’hi ha prou amb complir-ne una (van separades amb la 
icona  ). Això es defineix a la primera línia, mitjançant els dos menús desplegables, que contenen les opcions 
«cal que/no cal que» i «totes/qualsevol de», respectivament.

Perquè les restriccions d’accés funcionin correctament, als paràmetres  de l’activitat o recurs, a la 
secció Paràmetres comuns de mòduls, l’opció Visible (icona de l’ull) ha de tenir seleccionat Mostra. 
Si es deixa Oculta (icona de l’ull tancat), no serà accessible als estudiants malgrat que compleixin les 
condicions definides al recurs o activitat.

La diferència entre les opcions «Disponible des de/Data de lliurament» de cada activitat i la restricció 
d’accés per data que es defineix aquí és que la primera permet als estudiants veure l’activitat però 
no lliurar-la, mentre que la restricció tanca completament l’activitat.

Exemple de combinació de restriccions

1.7.4 Compleció de recursos i activitats

Per a què serveix?

Permet establir les condicions que defineixen quan un recurs o activitat es considera completat. Apareix una 
marca al costat de l’activitat quan l’estudiant compleix els criteris establerts (per exemple, quan ha escrit 
un determinat nombre de missatges en un fòrum, quan ha obtingut una determinada qualificació en una 
activitat, quan ha visitat una pàgina o quan ha contestat una consulta).

Com es configura?

Perquè la secció Compleció de l’activitat aparegui als ajustos de les activitats i recursos, cal activar-la des de 
l’administració del curs:
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Una vegada activada, dins de cada recurs o activitat es configuren les condicions que l’estudiant ha de complir 
perquè es consideri que ha completat l’activitat.

1 Clicar la icona d’administració    Edita paràmetres    secció Seguiment de compleció, en el desplegable 
Habilita seguiment de la compleció, heu de seleccionar l’opció Sí.

2 Cliqueu a Desa els canvis i visualitza.

Opcions de compleció d’activitat per a les activitats qualificables

Opció Edita paràmetres del menú d’administració

Seguiment de compleció en la configuració del curs

Per definir-les:
1 Accediu a la configuració del recurs o activitat.
2 Busqueu l’apartat Compleció de l’activitat i configureu les opcions:
• Seguiment de compleció. Permet seleccionar entre tres opcions: que no s’indiqui la finalització de 

l’activitat, que siguin els alumnes els que la marquin com a completada o que s’hagin de complir una 
sèrie de condicions.

•  Visualització requerida. Exigeix que l’estudiant entri a l’activitat per considerar-la completada. Si es 
configuren altres condicions, aquesta no s’ha d’habilitar perquè és impossible complir altres requisits 
sense entrar a l’activitat, i només alenteix el funcionament de l’assignatura.

• S’espera que es completi el. Especifica la data en què l’activitat es considera finalitzada.    
Aquesta data no es mostra als estudiants i només apareix a l’informe de progrés.
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Depenent del tipus d’activitat, hi ha diferents requisits de finalització: un recurs pot tenir el requisit    
de ser vist; un qüestionari pot tenir com a requisit tenir una qualificació o esgotar els intents    
disponibles; un fòrum pot exigir un nombre determinat de missatges, discussions o respostes.

• Qualificació requerida. Si s’activa, l’activitat es considera completada quan l’estudiant rep  una 
qualificació (no importa quina). També disposa de l’opció de considerar-se completada quan es   
fa un lliurament.

• Exigeix un aprovat. L’estudiant ha d’obtenir una qualificació més alta de la que s’ha definit com a 
Qualificació per aprovar o ha d’esgotar tots els intents disponibles. Per establir la qualificació per aprovar 
l’activitat cal especificar-la a la secció Qualificació dels paràmetres de configuració de l’activitat :

Paràmetre Qualificació per aprovar en una tasca

La qualificació de l’activitat ha d’estar estar sempre visible als alumnes perquè la distinció entre 
aprovat i suspens funcioni. Si la qualificació de l’activitat està oculta, ni que sigui momentàniament, 
la distinció no serà efectiva, i genèricament s’indicarà que l’activitat està finalitzada.

Si un estudiant ha completat l’activitat, els criteris de finalització no s’han de modificar. Si es modifiquen, es 
poden donar les situacions següents:

• Si es modifica Els estudiants poden marcar de forma manual l’activitat com completada, a tots els alumnes 
els apareix l’activitat com a no completada, independentment de la configuració anterior.

• Si es modifica Visualització requerida, a tots els alumnes els apareix l’activitat com a no completada i, 
malgrat que hi hagin accedit, hi hauran de tornar a accedir perquè l’activitat se’ls marqui com a comple-
tada.

• Si es modifica una opció automàtica, com ara que és necessària una qualificació o un nombre mínim de 
missatges, normalment la plataforma regenera l’informe de progrés de manera automàtica.

La revisió i actualització del progrés i compleció de les activitats es fa cada 10 minuts. Cal tenir en 
compte que de vegades una activitat no es mostra com a finalitzada a l’informe de progrés fins 
passat aquest temps
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1.7.5 Etiquetes (Tags)

Les etiquetes normalment es fan servir per publicar i descriure els 
nostres interessos als nostre perfil personal del Campus. Ara també 
es poden afegir activitats de forma que cada etiqueta porta a la 
seva pàgina on apareixen tant les activitats relacionades com les 
persones que també han triat aquella etiqueta al seu perfil.

En escriure una etiqueta que ja existeix, es queda associat a aquella 
etiqueta. Si no existeix es crea una nova.

Als qüestionaris es poden afegir etiquetes a les preguntes en editar-
les,  però encara no és possible fer cerques per etiquetes.

Per poder veure totes les marques és afegir al curs el bloc Etiquetes. 

1.7.6 Competències

Permet triar les competències ja definides a nivell del lloc (per l’administrador) o indicar les competències 
del curs que van enllaçades a aquesta activitat, així com triar què fer en finalitzar l’activitat: adjuntar una 
evidència, enviar per a revisar, completar la competència o res.

Les competències del curs es defineixen des del menú administració(     ) de la pàgina principal del curs.

Accés a les competències del curs des del menú d’administració

Bloc Etiquetes
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Per accedir a la configuració general d’un curs és des de la pàgina principal del curs i anar a la icona d’admi-
nistració/edició        per obrir el desplegable que conté l’opció Edita paràmetres.

2.1 Configuració dEL curs

Les opcions de configuració s’agrupen en diversos blocs: Paràme-
tres generals, Descripció, Format de curs, Aparença, Àrea de 
fitxers, Seguiment de compleció, Grups, Canvi de nom de rol, i 
Etiquetes. Algunes opcions poden estar blocades per l’adminis-
trador de Moodle.

Paràmetres generals
• Nom complet del curs. Defineix el nom amb què el curs apareix a Moodle.
• Nom curt del curs. És el nom amb què s’identifica el curs a la barra de navegació superior.
• Categoria del curs. Determina la categoria en què apareix el curs a la llista de cursos.
• Visible. Si es tria l’opció d’ocultar, només el docent veu el curs.
• Data d’inici del curs. Si se selecciona Format setmanal, cal definir com s’etiqueta cada secció. La 

primera comença en la data aquí indicada. També defineix en quin moment es comencen a desar els 
registres d’activitat del curs. En cap cas controla l’accés dels estudiants.

• Data de finalització del curs. Defineix en quin moment es comencen a desar els registres d’activitat 
del curs. Els participants poden continuar entrant al curs després d’aquesta data.

• Número ID del curs. Camp no actiu on es feia constar el codi GIGA de l’assignatura/ensenyament per 
inscriure automàticament als alumnes. Ara es fa constar a l’opció Gestiona inscripcions UB GIGA del bloc 
UB Administració de la pàgina principal del curs:

Accés a la configuració del curs

Editant ajustos del curs
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Descripció
• Resum del curs. És un espai per fer una presentació breu del curs.
• Fitxers del resum del curs. És una imatge que es mostra a la llista de cursos, juntament amb el resum.

Format del curs 
• Format. Permet triar la forma de presentar el curs:

- Format d’activitat única: treballa amb una única activitat o recurs.
- Format social: organitza el curs entorn d’un únic fòrum de debat.
- Format per temes: organitza el curs entorn de temes o unitats.
- Format setmanal: ordena el curs cronològicament, per setmanes.

• Nombre de temes/setmanes. Si se selecciona el format de temes o el setmanal, indica el nombre de 
seccions del curs. Es pot modificar en qualsevol moment.

• Temes ocultes. Quan hi hagi seccions ocultes al diagrama de temes, aquestes seccions es poden mostrar 
de manera col·lapsada (indicant a l’estudiant que hi són però que estan tancades) o simplement es poden 
no mostrar. La primera opció permet a l’estudiant saber el nombre de seccions de què consta el curs, ni 
que estiguin tancades.

• Disposició del curs. Defineix la manera com es mostren els temes: tots en una mateixa pàgina o cada 
tema en pàgines diferents.

Aparença
• Imposa tema. Obliga a que el tema triat s’apliqui al curs.
• Imposa idioma. Fa que tots els menús i opcions de l’assignatura apareguin en una llengua determinada 

(l’estudiant no ho pot canviar).
• Notícies per mostrar. Determina el nombre de notícies (missatges inclosos al fòrum Novetats o a la 

Taula de novetats) mostrades al bloc Últimes notícies.
• Mostra qualificacions a l’estudiantat. Permet ocultar a l’estudiant el Llibre de qualificacions del curs, 

situat al bloc Administració.
• Mostra informes d’activitat. Si es mostren, l’estudiant pot consultar el seu informe complet d’activitat 

en el curs mitjançant el seu perfil personal. És el mateix informe de cada estudiant al qual el docent té 
accés a través de Participants.

Gestiona inscripcions UB Giga al bloc UB Administració
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Com es configura?
L’opció Finalització del curs necessita que als ajustos del curs s’habiliti l’opció Rastreig de finalització:

1 Clicar la icona d’administració   Edita paràmetres  secció Seguiment de compleció, en el desplegable 
Habilita seguiment de la compleció, heu de seleccionar l’opció Sí. 

2.2 Seguiment de compleció

Per a què serveix?

Permet establir condicions que defineixen quan es considera que un estudiant ha completat el curs. Es pot 
mostrar el progrés de l’estudiant en el curs segons uns criteris especificats. Hi ha diverses condicions per 
considerar un curs com a completat: finalitzar activitats, assolir una qualificació, una data. També pot indicar 
la condició el mateix docent, manualment. Els professors poden utilitzar les condicions com a prerequisits per 
accedir a altres cursos, cosa que permet una progressió ordenada i la construcció d’itineraris.

Àrea de fitxers
• Mida màxima de càrregas. Defineix la mida màxima dels arxius que els usuaris poden pujar al curs.

Seguiment de compleció
• Habilita el seguiment de compleció. Si està activat, es pot definir quan es considera que l’estudiant 

ha finalitzat un recurs o activitat.

Grups
• Mode de grups. Defineix el mode de grup del curs. Totes les activitats que es creen tenen per defecte 

el mode de grup que es defineix aquí. Es pot canviar després, dins de l’activitat.
• Imposa el mode de grup. Si s’activa, totes les activitats es creen amb el mode de grup anterior i no es 

pot canviar.
• Agrupament per defecte. Totes les activitats i recursos que es creen s’assignen inicialment a l’agrupa-

ment que se selecciona aquí. Després es pot canviar a l’activitat.

Canvi de nom de rol
• Permet reemplaçar el nom amb què apareixen els rols de Moodle. Per exemple, que el professor passi a 

dir-se tutor i cada vegada que aparegui la paraula professor surti tutor.

Etiquetes
• Permet definir una sèrie de paraules que es fan servir per definit els interessos i que després les veurà 

tothom des del perfil d’usuari. Si la paraula ja existeix (algú altre l’ha creat) l’usuari serà associat a 
l’etiqueta. Si no existeix, es crea tan bon punt s’introdueix al camp.
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2 A la secció Seguiment de compleció, en el desplegable 
Habilita seguiment de la compleció, heu de seleccio-
nar l’opció Sí.

3 Cliqueu a Desa els canvis i visualitza.

Una vegada habilitada aquesta opció, al menú desplegable de l’administració de la pàgina principal del curs 
apareix l’opció Compleció del curs. 

Opció Compleció de curs al desplegable d’administració

En aquesta secció es configuren les condicions que s’han de complir perquè el curs es consideri completat.

1 Paràmetres generals. Indica si per considerar el curs com a completat s’han de complir tots o algun 
dels requisits seleccionats.

2 Condició: Compleció d’activitat. Mostra una llista de les activitats que tenen activada alguna condició 
de finalització. S’han de seleccionar les activitats que compten per a la finalització del curs.

3 Condició: Compleció d’altres cursos. Permet establir la finalització d’un altre curs com a prerequisit 
perquè el curs es consideri completat. Aquesta condició mai no bloca l’accés de l’estudiant al curs malgrat 
que no compleixi el prerequisit, simplement no li mostra el curs com a completat fins que no compleix 
tots els prerequisits.

4 Condició: Data. Si es marca aquesta casella, s’estableix una data després de la qual el curs es declara comple-
tat.

5 Condició: Durada de la inscripció. Si es marca aquesta casella, se selecciona un nombre de dies 
posteriors a la matriculació després dels quals el curs es considera completat.

Opció Edita paràmetres
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6 Condició: Cancel·lació de la inscripció. Si es marca aquesta casella, el curs es considera completat 
quan l’estudiant deixa d’estar-hi matriculat.

7 Condició: Qualificació del curs. Si es marca aquesta casella, s’estableix una qualificació mínima perquè 
el curs es consideri completat.

8 Condició: Autocompleció manual. Permet als estudiants marcar el curs com a completat; per a això, 
el bloc Autocompletar s’ha d’afegir al curs.

9 Condició: Compleció manual per altres. Si se selecciona, els rols marcats (professor, professor sense 
edició, editor de continguts, etc.) poden marcar de manera manual el curs com a completat.

10 Cliqueu a Desa els canvis.

Bloc Estatus de finalització del curs

Seguiment

L’opció Compleció del curs té una funció merament informativa: no 
bloca un estudiant que no hagi completat un altre curs establert com 
a prerequisit, i permet al professor veure si l’estudiant ha completat els 
cursos recomanats com a prerequisit. 

Aquesta funció es pot combinar amb l’opció Compleció d’activitat per 
mostrar als estudiants les activitats que han completat i el seu progrés en 
el curs, que també es pot mostrar amb una marca de verificació al costat 
de l’activitat a la pàgina principal del curs, o consultant el bloc Estat de 
compleció del curs.

En aquest bloc també es pot marcar un curs com a completat per a qualsevol estudiant, malgrat que no com-
pleixi la resta de condicions establertes. Primer cal activar als paràmetres de configuració de la Compleció 
del curs el rol que pot marcar el curs com a completat a la secció Condició: Compleció manual per altres 
i desar els canvis.  
Després cal anar a Visualitza l’informe curs al bloc Estatus de finalització del curs, identificar els estu-
diants que es consideri que han completat el curs i marcar la casella corresponent (Aprovació > Professor).
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2.3 Activitat dels estudiants

Moodle proporciona la possibilitat de fer el seguiment complet de l’activitat dels estudiants en el curs. S’acce-
deix a aquesta informació des de la llista de Participants al bloc de navegació del marc esquerre del curs i 
amb els informes des del menú d’administració  Més Administració del curs  Informes.

Seguiment d’estudiants

Opcions del bloc Estat de compleció del curs 

Camí per obrir els Informes del curs 
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Ofereix els desplegables següents:
• Els meus cursos. Se selecciona el curs del qual es volen veure els participants.
• Grups. Visible si als paràmetres del curs està activat el mode Grups visibles o Grups separats. Es veuen 

només els participants inclosos en el grup indicat.
• Usuaris inactius més de. Mostra els usuaris que no han tingut activitat al curs durant un temps determi-

nat (dies, setmanes o mesos)
• Llista d’usuaris (amb més o menys detall)
• Rol actual (fent una distinció per rol d’usuari)

2.3.1 Participants

Mostra els participants del curs. Hi ha informació detallada sobre l’activitat de cadascun.

Participants
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Informació d’un participant

Missatge
Serveix per enviar un missatge a l’estudiant en qüestió.

Afegir als nostres contactes
Facilita tenir-lo més a l’abast per hem comunicar-nos-hi més sovint amb la missatgeria.

Miscel·lània
• Missatges al fòrum.
  En clicar a l’enllaç Missatges en fòrums es veuen tots els missatges de l’estudiant en qualsevol dels 

fòrums del curs. A la capçalera dels missatges s’indica el títol del fòrum en què l’ha posat i l’assumpte del 
missatge. Es pot veure el missatge al fòrum clicant a Vegeu el missatge en el seu context.

• Debats del fòrum
  Mostra únicament els fils de conversa que ha iniciat l’estudiant, excloent els missatges escrits com a 

resposta a d’altres.

Clicant a un estudiant concret, n’apareix el nom amb tota la informació que ha generat en el curs.
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Camí per arribar a  Informes d'activitat

2.3.2 Informes

El professor podrà observar l’activitat dels estudiants al llarg del curs des del menú desplegable d’administra-
ció de la pàgina principal del curs. Clicant a la icona d’administració      Mes...  Administració del 
curs – Informes.

Per tenir una visió completa del treball d’un estudiant a Moodle es recomana consultar 
l’informe d’activitat i no accedir únicament a les qualificacions.

Informes
Aporta informació sobre l’activitat que ha dut a terme l’estudiant en el curs, incloent-hi dades com ara l’adreça 
IP des de la qual ha fet la connexió i les vegades que ha accedit a un recurs o activitat.

• Registres d’avui. Mostra la informació relativa a l’estudiant, del dia en què es visualitza l’assignatura, 
acompanyada d’un gràfic distribuït per hores.

• Totes les entrades. Mostra tota la informació relativa a l’estudiant des de la data d’inici del curs, editada 
al bloc Administració, fins al dia en què es fa la visualització, acompanyada d’un gràfic distribuït per dies.

• Informe en esquema. Mostra, per temes, les qualificacions que ha obtingut l’estudiant a les activitats, 
el nombre de visites que ha rebut cada recurs i la quantitat de missatges que ha aportat als fòrums del 
curs. Indica també la data de qualificació i de l’última visita o aportació.

• Informe complet. Mostra una pàgina que recull tota la activitat de l’estudiant agrupada pels temes en 
què s’ha dividit el curs. Els diferents recursos i activitats es llisten com enllaços que permeten accedir 
directament a cadascun, indicant, igual que al Diagrama d’informes, el nombre de visites, la qualificació 
obtinguda i la data i hora de l’última visita.
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Compleció del curs
Indica el grau de finalització dels usuaris en el curs, amb les activitats que han completat i el que els hi manca 
per completar-lo.

Compleció del curs

Registres
El professor podrà seleccionar els registres que es volen veure, utilitzant qualsevol combinació de les entrades 
que se’ns ofereixen en els desplegables. Per exemple, es pot realitzar un seguiment individualitzat del recorregut 
de qualsevol participant per les diferents activitats del curs, incloent dades com l’adreça IP des de la qual es 
connecta. Es pot exportar a Excel per a una anàlisi més minuciós. 

Registres en directe
Mostra la informació de l’última hora.
Informe d’activitat
Mostra la quantitat de visites que ha rebut cada un dels elements del curs per temes, indicant també quan va 
ocórrer l’última visita. Aquest informe és especialment útil per avaluar quin dels recursos ha tingut una major 
acceptació.
Participació al curs
Mostra la quantitat de visites que han rebut les Activitats proposades en el curs, no els recursos, podent triar: 
un Activitat en concret, un període de temps determinat, el paper (entrades d’estudiants o professors) i si les 
visites han estat simplement per veure o per a participar.
Compleció de l’activitat 
Ofereix informació sobre l’evolució dels estudiants a mesura que van completant les activitats proposades en 
el curs. Per a més informació, veure apartat Rastreig de finalització.

Edició dels registres d'activitat
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2.4 Gestió de les qualificacions

Moodle mostra al Llibre de qualificacions les puntuacions 
que els estudiants obtenen a les activitats de l’assignatura.
S’hi pot accedir de diferents maneres.
Des del Tauler al Menú d’usuari  clicant a Qualificacions:

Aquesta opció mostra els cursos que s’estiguin impartint i en triar-ne un, s’obre l’Informe del qualificador.

Informe del qualificador

Apareix una taula en què cada fila correspon a un estudiant i cada columna, a una activitat (llevat de l’última, 
que presenta la qualificació total). També apareix el botó Activa edició que permet fer canvis a les qualifica-
cions de cada alumne.

Opció Qualificacions des del Menú d’usuari
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També podem accedir a l’Informe del qualificador del curs des del bloc lateral de navegació de la pàgina 
principal del curs:

Opció Qualificacions del bloc de navegació

Una altra via per anar a les qualificacions del curs és mitjançant la icona  d’Administració     Configuració 
del llibre de qualificacions:

Opció Configuració del llibre de qualificacions del Menú d’administració

Aquesta opció porta a l’apartat Configuració del llibre de qualificacions. En aquest apartat es mostren 
les categories i els elements de qualificació del curs. El total del curs mostra el mètode d’agregació que s’ha 
fet servir.



52

Gestió del curs

52

Configuració del llibre de qualificacions

Edició

Cada vegada que s’afegeix una activitat qualificable a un curs, el Llibre de qualificacions crea automàticament 
una columna per a aquesta activitat. Clicant al nom, s’enllaça a l’activitat en concret.
El docent pot modificar l’Informe del qualificador. 

Opcions d’informe del qualificador
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En pot activar l’edició des de la part superior dreta i, així, fer-hi qualsevol canvi a les qualificacions dels 
alumnes.

Edició activada de l‘Informe de qualificacions

Si les notes es modifiquen 
directament en aquesta taula, ja no 
cal modificar-les anant a l’activitat 
(després no es poden canviar des de 
l’activitat avaluada). 

Clicant a   es pot ocultar, bloquejar 

o excloure - de la puntuació total del 
curs - la nota d’un alumne, d’una 
activitat completa o d’una categoria.

Edició d’una nota de l’Informe del qualificador

Tal com s’observa a la imatge anterior, hi ha una sèrie de requadres on van les puntuacions que cada estudiant 
ha obtingut en les activitats del curs. 
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Historial de qualificació

A més, es poden avaluar tots els ítems de qualificació d’un estudiant en concret, o tots els estudiants d’un únic 
ítem de qualificació, des dels menús desplegables de Informe de vista única.

Informe vista única

Seleccionant Informe d’usuari, s’obre una pàgina que mostra totes les qualificacions d’un estudiant en concret.

 

L’Historial de qualificació permet als docents veure un informe complet de tots els moviments fets a les 
qualificacions. Així mateix, es pot escollir un estudiant en concret i/o un ítem de qualificació per a unes dates 
determinades, i veure únicament l’informe d’aquell ítem seleccionat.
Es poden veure les qualificacions revisades i hi ha l’opció de descarregar les dades en diversos formats, com 
ara en un full de càlcul d’Excel.
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Categories

Des de la pestanya Categories i elements, a Configuració del llibre qualificacions, Moodle permet crear 
diferents categories de qualificació per a cada curs, de manera que cada activitat es pot assignar a una 
categoria.
Exemples que mostren la utilitat que poden tenir les categories de qualificació:

• Si cal avaluar per separat diferents temes, blocs o aspectes de l’assignatura, es pot crear una categoria 
per a cadascun d’aquests aspectes.

• Es pot crear una categoria per a cada tipus d’activitat en què s’avaluïn conjuntament totes les propostes 
del curs, incloent en una tots els qüestionaris, en una altra totes les tasques, etc.

Afegir categories

A la part inferior de la pàgina hi ha les opcions Afegeix una categoria, Afegeix un element de qualificació 
i Afegeix element de competència.

Si es clica a Afegeix element de  qualificació, es crea una columna nova al Llibre de qualificacions en què 
es pot incloure una nota que es genera fora de Moodle, com ara un examen fet a classe.
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Per defecte, la nota total de cada categoria és una mitjana ponderada de totes les seves activitats, després que 
s’hagi atorgat un pes determinat a cadascuna per donar-li més o menys importància. A l’hora de configurar la 
categoria, però, es pot seleccionar un altre mètode de qualificació.

Si clica a la icona  , el docent disposa d’una certa flexibilitat a l’hora de tractar les notes obtingudes a les 
activitats d’aquella categoria.

Primer es creen els identificadors de qualificació, anomenant-los i clicant a Afegeix números ID. Posteriorment, 
al camp Càlcul s’indica la funció o funcions matemàtiques que defineixen el total de la nota determinada pel 
docent, precedit pel símbol d’igual (=) i amb els identificadors entre doble claudàtor.
A continuació hi ha un exemple de com es formularien aquestes funcions:

=average(max([[Qüest1]],min([[Tasca1]],[[Tasca2]]))

Mètode de qualificació de la categoria

Indicador del total de la categoria

Si s’observa la fila que indica el total de la categoria, es veu com en clicar a Edita apareix la icona Edita 
càlcul  .
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Escales

Són conjunts d’indicadors emprats per valorar de manera gradual la feina duta a terme per un alumne. Per 
puntuar un estudiant en una activitat concreta, primer s’ha de decidir l’escala amb què es qualifica, des de la 
pàgina d’edició de l’activitat. Es poden utilitzar les escales numèriques, les escales estàndard ja predefinides o 
les escales personalitzades definides prèviament pel docent.

 Escales d’avaluació

Les escales personalitzades es configuren clicant a Afegeix una escala nova i:
• Especificant el nom amb què apareixerà a la llista d’escales.
• Escrivint els diferents graus o nivells que formen l’escala de qualificació, ordenats de menys a més valor 

i separats per comes.
• Introduint una descripció de l’escala (apareixerà a la finestra d’ajuda en clicar al símbol d’interrogació).

Si es vol fer servir una escala personalitzada en més d’un curs, es pot convertir en una escala estàndard 
marcant la casella corresponent. Si un docent la fa servir en alguna activitat, ja no es podrà editar.

Importació
També es pot importar al Llibre de qualificacions la informació d’un full de càlcul d’Excel desada en format CSV. 

Exportació
Es pot obtenir el Llibre de qualificacions en forma de full de càlcul d’Excel amb el botó Exporta i seleccionant 
algun dels formats disponibles.
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Acció Descripció

Tipus de visualització de les qualificacions Especifica com es veuen les qualificacions: lletra, 
percentatge, etc.

Nombre de decimals globals Especifica el nombre de decimals que es mostren 
en cada qualificació.

Mostra rang
Ofereix la possibilitat de mostrar la posició de 
l’estudiant en relació amb la resta de la classe per 
a cada ítem de qualificació.

Mostra percentatge Ofereix la possibilitat de mostrar el percentatge 
de cada ítem de qualificació.

Mostra qualificacions Ofereix la possibilitat de mostrar la qualificació de 
cada ítem.

Mostra retroacció Ofereix la possibilitat de mostrar la retroalimenta-
ció de cada ítem.

Mostra ponderacions Ofereix la possibilitat de mostrar la ponderació de 
cada ítem de qualificació.

Mostra mitjana Ofereix la possibilitat de mostrar la mitjana de 
cada ítem de qualificació.

Mostra qualificacions en lletra Ofereix la possibilitat de mostrar amb lletres la 
qualificació de cada ítem.

Oculta totals si contenen elements ocults?

Ofereix la possibilitat de mostrar a l’alumnat els 
totals que contenen ítems de qualificació ocults, o 
bé reemplaçar-los amb un guió (-). Si es mostren, 
el total pot calcular-se excloent o incloent aquests 
ítems.

Paràmetres de les qualificacions del curs
Determinen com apareix el Llibre de qualificacions a tots els estudiants del curs. Les opcions que s’han d’ajustar, 
entre d’altres, són:
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Preferències: Informe del qualificador
El docent pot marcar què es veu al Llibre de qualificacions. Les opcions que s’han d’ajustar, entre d’altres, són:

Acció Descripció
Co

m
m

ut
ad

or
s

Mostra càlculs
Ofereix la possibilitat de mostrar icones de càlcul 
juntament a cada ítem i categoria de qualificació, 
eines sobre els ítems calculats i indicador visual que 
una columna està calculada.

Mostra icones «Mostra/Oculta»
El Llibre de qualificacions ofereix l’opció de deixar 
visible o oculta qualsevol nota, activitat o categoria.

Mostra mitjanes de columnes Mostra la mitjana de totes les qualificacions d’una 
activitat en concret.

Mostra els blocatges Ofereix l’opció de bloquejar una nota, activitat o 
categoria perquè no es pugui modificar.

Mostra la imatge del perfil de l’usuari Ofereix la possibilitat de mostrar imatges de perfil 
de l’usuari.

Mostra icones d’activitat Permet mostrar icones d’activitat juntament als 
noms de l’activitat.

Mostra gammes Ofereix la possibilitat de mostrar la gamma de quali-
ficació de cada columna en una fila addicional.

Fi
le

s 
es

pe
ci

al
s

Tipus de visualització gammes
Hereta la configuració predeterminada per la plata-
forma, però ofereix al docent l’opció de mostrar-lo 
en format real, de percentatge o de lletra.

Decimals en les gammes Permet escollir quants decimals es mostren en el 
rang de valors de les activitats.

Mode de visualització a la mitjana de 
les columnes

Hereta la configuració predeterminada per la plata-
forma, però ofereix al docent l’opció de mostrar-lo 
en format real, de percentatge o de lletra.

Nombre de decimals a la mitjana de 
les columnes

Permet escollir quants decimals es mostren a la 
mitjana donada per totes les notes d’una activitat 
en concret.

Qualificacions seleccionades per a 
mitjanes de columnes

Permet triar si les notes buides s’inclouen en la 
mitjana.

Mostra el nombre de qualificacions a 
les mitjanes

Mostra entre parèntesis el nombre de notes amb què 
s’ha fet la mitjana.

Qualificació ràpida Fa que la nota aparegui emmarcada per modificar-la 
des del Llibre de qualificacions.

G
en

er
al

Estudiants per pàgina
Indica el nombre d’estudiants que es mostren per 
pàgina al Llibre de qualificacions (es recomana no 
mostrar-ne més de 50).
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2.5 Banc de preguntes

Per a què serveix?

S’utilitza per crear o editar preguntes —que es poden incloure en qualsevol qüestionari d’un curs—, que 
s’organitzen en categories que faciliten el maneig dins de l’assignatura. 

S’accedeix al banc de preguntes quan es crea o s’edita un qüestionari, o mitjançant l’Administració del curs 
(icona        Més   Banc de preguntes).

Banc de preguntes a l’administració del curs

Des d’aquest apartat es poden editar preguntes, 
organitzar-les en categories, importar-les i 
exportar-les.
Clicant a qualsevol de les opcions entrem en 
l’apartat d’edició del Banc de preguntes i cada 
opció és accessible mitjançant pestanyes:

Les opcions del banc de preguntes
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Com es crea el Banc de preguntes?

1 A Administració del curs, cliqueu a l’opció Categories.

2 A la part inferior de la pantalla hi ha Afegeix categoria, que permet definir una categoria nova. Per fer-ho, 
empleneu els camps següents:
• Categoria mare. Permet col·locar la categoria com a nova. En aquest cas, se seleccionaria    

Superior, com a subcategoria d’una altra, seleccionant la categoria de què depèn.
• Nom de la categoria.
• Informació de la categoria.   

3 Per acabar, cliqueu al botó Afegeix una categoria.

Editant categories

Creades les categories, és el moment d’editar les preguntes. Per fer-ho, des de Banc de preguntes s’accedeix 
a l’enllaç Preguntes.

Es mostren al menú desplegable Tria una categoria, en què a la part inferior hi ha totes les categories 
disponibles per al curs i el botó Crea una nova pregunta, que permet afegir preguntes. Amb només elegir 
el tipus de pregunta (d’opció múltiple, cert o fals, numèrica, etc.) i clicant a Afegeix s’obren els formularis de 
configuració per als diferents tipus de pregunta.
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Editant preguntes

Els tipus de preguntes possibles són:

Opció múltiple  

És una pregunta de tipus test amb diverses opcions (a, b, c…), amb una o diverses respostes correctes. 

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Escriviu el text de la pregunta.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroalimentació general perquè l’estudiant el llegeixi després de 

respondre a la pregunta.
5 Seleccioneu si la pregunta té una o diverses respostes vàlides.
6 Seleccioneu la casella Voleu barrejar les opcions si voleu que cada vegada les respostes tinguin un 

ordre diferent.
7 Afegiu les possibles solucions a la pregunta. Per cada possible resposta podeu incorporar una retroacció  

i un pes (en tant per cent) que determina si la resposta és correcta. Si hi ha una sola resposta correcta, 
se li assigna un pes del 100 %; si s’han de seleccionar tres opcions per donar la resposta correcta, cada 
opció té un pes del 33,33 %. Podeu assignar un pes negatiu a les opcions errònies.

8 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 
qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents o Mode adaptatiu.

9 Opcionalment introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una 
novetat d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les 
etiquetes. Finalitzeu clicant a Desa els canvis.
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Hi ha la variant UB opció múltiple que és idèntica l’anterior afegint com a opció de resposta el botó  Sense 
resposta. 

Preguntes UB opció múltiple

Al qüestionari, utilitzant preguntes d’opció múltiple amb una única resposta correcta, les 
opcions errònies es poden penalitzar amb pesos negatius.

Vertader/Fals   

L’estudiant ha de dir si l’afirmació plantejada pel docent és certa o no. 

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre 

a la pregunta.
5 Seleccioneu la resposta correcta.
6 Opcionalment introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una 

novetat d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les 
etiquetes.

7 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

UB Vertader/Fals   

És idèntica l’anterior afegint com a opció de resposta el botó  Sense resposta. D’aquesta manera l’alumne pot 
triar entre les tres opcions: Vertader, Fals, Sense resposta. 
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Resposta breu  

Requereix que l’estudiant contesti amb una paraula o frase curta a un enunciat. Té l’inconvenient que la 
resposta s’ha d’ajustar exactament a la del docent, que ha d’elaborar una llista de respostes acceptades.
Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:

1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre.
5 Seleccioneu si voleu distingir entre majúscules i minúscules.
6 Indiqueu les solucions vàlides a Respostes i assigneu-los un pes. Podeu assignar pesos diferents per 

obtenir més o menys punts en funció de l’exactitud de la resposta.
7 Opcionalment, afegiu retroacció a cada resposta.
8 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 

qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.
9 Opcionalment introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una 

novetat d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les 
etiquetes.

10 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

Pregunta de resposta breu

Númerica

L’estudiant respon donant un valor numèric. El docent pot establir un interval de tolerància a la resposta.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre.
5 Introduïu la resposta correcta.
6 Introduïu l’error acceptat, és a dir, un rang per sobre i per sota de la resposta correcta. L’error acceptat 

és d’1 si per a una resposta de valor 7 s’accepten valors entre 6 i 8.
7 Opcionalment, afegiu retroacció a la resposta.
8 Decidiu si les unitats entren en la qualificació de la pregunta a Tractament de les unitats si penalitzeu en 

cas que siguin incorrectes. Afegiu les unitats en què es dona el resultat i el multiplicador de cadascuna.
9 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 

qüestionari amb el mode Paràmetres  per a  intents múltiples.
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Calculada  

És una equació matemàtica amb variables que agafen valors aleatoris d’un conjunt de valors generat pel 
docent. Per exemple, si un professor vol generar molts problemes de multiplicacions, pot crear una equació 
amb dues variables { a } * { b }.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta reemplaçant els valors per variables entre claus ({a}, {b},…).
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general (de la pregunta) perquè l’estudiant el llegeixi 

després de respondre.
5 Afegiu la fórmula per a la resposta correcta. Assegureu-vos que feu servir les mateixes variables que 

en l’enunciat perquè Moodle pugui fer les substitucions.
6 Opcionalment, amb el camp Tolerància permeteu un marge dins del qual totes les respostes s’accepten 

com a correctes. N’hi ha de tres tipus: relativa, nominal i geomètrica.
7 Opcionalment, afegiu retroacció a la resposta.
8 Decidiu si les unitats entren en la qualificació de la pregunta a Tractament de les unitats i si penalitzeu 

en cas que siguin incorrectes. Afegiu les unitats en què es dona el resultat i el multiplicador de cadascuna.
9 Cliqueu a Desa els canvis i passeu a la pantalla de configuració següent.

10 Decidiu si els valors que la plataforma dona a les variables s’escullen d’un grup de dades noves que es creï 
o d’un grup de dades creat anteriorment en una altra pregunta calculada, i si se sincronitzen amb altres 
preguntes dins del mateix qüestionari. 

11 Cliqueu a Pàgina següent i passeu a l’última pantalla de configuració.
12 Indiqueu el rang de valors entre els quals es troba cada variable i el nombre de decimals que s’agafen 

de cadascuna.
13 Per poder desar la pregunta, afegiu un conjunt de dades mitjançant Afegeix ítem. Com més n’afegiu, 

més enunciats diferents es crearan per a una mateixa pregunta.
14 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 

qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.
15 Opcionalment introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una novetat 

d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les etiquetes.
16 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

10 Opcionalment introduïu etiquetes per identificar la temàtica de la pregunta. Aquesta és una novetat 
d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les etiquetes.

11 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.
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Calculada simple  

Aquest tipus de pregunta és similar a l’esmentat anteriorment. Es configura en una única pantalla, i la diferèn-
cia és que no es pot utilitzar un conjunt de dades ja creat ni sincronitzar-lo amb altres preguntes del mateix 
qüestionari.

Calculada d’opció múltiple  

És una barreja entre la calculada i la d’opció múltiple. El docent proposa diverses fórmules per calcular les 
possibles respostes, de manera que quan a l’estudiant li apareix la pregunta li apareixen tantes opcions de 
resposta com fórmules ha inclòs el professor, i ha de marcar la que dona la solució correcta.

Resposta oberta  

Treu al qüestionari la característica autoavaluable, ja que l’estudiant respon amb un text a una pregunta 
plantejada pel docent, que la revisa i la qualifica manualment.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general (de la pregunta) perquè l’estudiant el llegeixi 

després de respondre.
5 Indiqueu el format de la resposta seleccionant el format de text en què es contesta. Si escolliu l’opció 

sense text en línia, només es pot contestar adjuntant un o diversos arxius.
6 Si a l’opció anterior heu triat text en línia, podeu requerir text com a opció obligatòria o opcional en la 

resposta de l’estudiant.
7 Indiqueu la Dimensions del quadre d’entrada podeu triar com ha de ser d’extensa la finestra de 

resposta seleccionant quantes línies voleu que tingui.
8 Indiqueu si permeteu arxius adjunts depenent de la configuració de la pregunta.
9 Seleccioneu a Adjuncions requerides el nombre d’arxius adjunts.

10 Opcionalment, inseriu una plantilla de resposta que es mostri en el quadre de resposta i que serveixi 
de guia per a l’emplenament.

11 Opcionalment, escriviu la informació per a avaluadors que sigui necessària.
12 Opcionalment introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una 

novetat d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les 
etiquetes.

13 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.
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Aparellament  

Es planteja un enunciat en què l’estudiant ha de relacionar una sèrie d’elements pregunta amb múltiples 
elements resposta, de manera que quedin emparellades. 

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu un enunciat de la pregunta que indiqui a l’estudiant els elements que ha d’emparellar.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre.
5 Afegiu cada element pregunta amb el seu element resposta. Heu d’incloure almenys tres parelles. 

Podeu utilitzar la mateixa resposta per a diferents preguntes i fins i tot afegir respostes deixant buides 
les preguntes.

6 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 
qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.

7 Opcionalment introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una 
novetat d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les 
etiquetes.

8 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

Moodle mostra els elements pregunta en una columna i a continuació presenta una altra columna de menús 
desplegables (un menú per element pregunta) amb totes les respostes possibles.

Pregunta d’opció múltiple
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Respostes incrustada (Cloze)  

Proporciona al docent la possibilitat d’enunciar, en un mateix text, preguntes d’opció múltiple, de resposta 
curta i numèriques.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta tenint en compte la configuració que es mostra a continuació 

depenent del tipus de pregunta que vulgueu incloure:

Aparellament aleatori  

Es genera una pregunta d’aquest tipus a partir de les preguntes de tipus Resposta curta de la mateixa catego-
ria. És una manera de reutilitzar preguntes de resposta curta.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu un enunciat de la pregunta que indiqui a l’estudiant els elements que ha d’emparellar.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre.
5 Seleccioneu el nombre de preguntes a escollir de resposta curta que intervenen. Si el nombre és 

inferior al de preguntes de resposta curta de la categoria, les preguntes se seleccionen a l’atzar.
6 Marqueu la casella Inclou subcategories si també voleu escollir les preguntes entre les subcategories.
7 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 

qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.
8 Si voleu, introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una novetat 

d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les etiquetes.
9 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

Exemple de pregunta cloze
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On:

~ S’utilitza per separar les opcions.

= Es posa per indicar l’opció correcta.

%valor% S’utilitza per donar un valor (que no és el total 

de la pregunta) a una opció que és correcta però 

incompleta.

# S’utilitza per afegir retroalimentació després de 

cada opció.

1 Indica la puntuació en la pregunta.

MULTICHOICE

(MC)

Indica el tipus de pregunta que s’inclou a la cloze. 

Els altres tipus són:

 • MCS: opció múltiple amb ordre aleatori

 • SHORTANSWER (SA o MW): resposta curta

 • NUMERICAL (NM): resposta numèrica

I el resultat final tal com el veuen els estudiants és:

Vista de l’exemple

4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre.
5 Abans de continuar, cliqueu al botó de codificar i verificar l’enunciat de la pregunta per comprovar que 
la sintaxi és correcta.
6 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 
qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.
7 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.
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Arrossega i deixa anar sobre una imatge  

L’estudiant ha de col·locar textos o imatges a sobre d’una altra imatge amb àrees predefinides.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:

1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu el text de la pregunta.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre.
5 Pugeu una imatge perquè es mostri a l’enunciat de la pregunta.
6 Indiqueu el tipus i el nombre d’ítems arrossegables que voleu. A continuació, seleccioneu el grup a què 

pertany l’ítem. Cada ítem només es pot arrossegar a les zones corresponents del seu grup. Cada grup 
pot tenir el nombre d’ítems que vulgueu, i poden ser correctes o falsos. També podeu seleccionar que 
els ítems es barregin marcant la casella Barreja. Si seleccioneu Il·limitat, cada ítem es col·loca en més 
d’una zona per deixar anar alhora.

7 Indiqueu, mitjançant coordenades x i y, la zona per deixar anar i col·loqueu-hi la imatge associada a 
cada ítem. Una vegada introduïdes les coordenades, seleccioneu l’ítem correcte que correspon a cada 
zona.

8 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 
qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.

9 Si voleu, introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una novetat 
d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les etiquetes.

10 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

Descripció (no és una pregunta)  

La descripció no és una pregunta: permet mostrar un text, un gràfic, una imatge… sense necessitat que 
l’estudiant doni cap resposta. Pot ser útil, per exemple, per proporcionar informació prèvia a un conjunt de 
preguntes.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:

1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general.
5 Si voleu, introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una novetat 

d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les etiquetes.
6 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.
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Exemple de pregunta Arrossega i deixa anar sobre una imatge

Arrossega i deixa anar marcadors  

L’estudiant arrossega i deixa anar les respostes 
sobre una imatge. És igual que la pregunta 
anterior, però no es veuen les zones predefinides 
a la imatge.

Exemple de pregunta Arrossega i deixa anar marcadors

La configuració és igual que l’anterior, però amb variacions:

1 A l’apartat Marcadors, escriviu-ne tants com vulgueu i seleccioneu el nombre de repeticions de cada 
marcador, o bé seleccioneu Il·limitat si no voleu límit de repeticions. També podeu seleccionar que els 
marcadors es barregin clicant a la casella Barreja.

2 Indiqueu, mitjançant coordenades, la zona per deixar anar (apartat Zona de destí ) a la qual s’associen 
els marcadors creats anteriorment. Primer seleccioneu la forma on allotjar el marcador i tot seguit 
introduïu les coordenades on voleu que se situï a la imatge. A l’últim, associeu-los el marcador correcte.
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Arrossega i deixa anar sobre el text  

L’estudiant ha d’encaixar (arrossegant i deixant anar) paraules o textos en buits definits en un paràgraf.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu l’enunciat de la pregunta. Per crear buits només heu d’escriure [[1]], [[2]], [[3]]… en el lloc 

que correspongui.
4 Opcionalment, afegiu un text a Realimentació general perquè l’estudiant el llegeixi després de respon-

dre.
5 Escriviu les opcions que es necessitin i seleccioneu el grup a què pertany l’opció. Cada opció només 

es pot arrossegar a les zones corresponents del seu grup. Cada grup pot tenir el nombre d’opcions que 
vulgueu, i poden ser correctes o falses. La correcta sempre ha d’estar associada al número que apareix a 
l’enunciat. També podeu seleccionar que les opcions es barregin clicant a la casella Barreja. Si seleccio-
neu la casella Il·limitat, cada opció es col·loca en més d’una zona per deixar anar alhora.

6 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 
qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.

7 Si voleu, introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una novetat 
d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les etiquetes.

8 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

Cercle Les coordenades s’han d’expressar com 

x,y són les coordenades del centre del cercle.

r és el radi.

Polígon Les coordenades s’han d’expressar com 

x1,y1;x2,y2;x3,y3;x4,y4...

x1,y1 són les coordenades del primer vèrtex.

x2,y2 són les coordenades del segon vèrtex, etc.

No cal repetir les coordenades del primer vèrtex per 

tancar el polígon.

Rectangle Les coordenades s’han d’expressar com x,y;w,h.

x,y són les coordenades de l’escaire superior 

esquerre del rectangle

w,h són l’amplada i l’altura

Taula de marcadors i coordenades 
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Selecció de paraules restants

Dins d’un text hi ha buits amb menús desplegables, en què s’ha de seleccionar l’opció correcta. És similar a una 
pregunta de tipus cloze formada per preguntes d’opció múltiple.

Per crear una pregunta d’aquest tipus, seguiu els passos següents:
1 Seleccioneu la categoria a què pertany.
2 Empleneu el camp Nom de la pregunta amb un nom representatiu.
3 Introduïu el text de la pregunta tenint en compte que heu d’escriure [[1]], [[2]], [[3]]… depenent del 

nombre d’opcions que es necessitin.
4 Opcionalment, afegiu un text a Retroacció general perquè l’estudiant el llegeixi després de respondre.
5 Escriviu les opcions per contestar a les preguntes i a continuació seleccioneu el grup o grups on voleu 

que aparegui la resposta respecte al número de resposta del desplegable. També podeu seleccionar que 
les opcions es barregin marcant la casella Barreja.

6 Escriviu les eleccions que es necessitin i seleccioneu el grup on les voleu col·locar. Cada grup pot tenir el 
nombre d’opcions que vulgueu, i poden ser correctes o falses. La correcta sempre ha d’estar associada al 
número que apareix a l’enunciat. També podeu seleccionar que les opcions es barregin clicant a la casella 
Barreja.

7 Opcionalment, incloeu pistes: apareixen a l’estudiant quan contesta a la pregunta, si configureu el 
qüestionari amb el mode Interactiu amb diversos intents.

8 Si voleu, introduïu etiquetes per identificar o descriure la temàtica de la pregunta. Aquesta és una novetat 
d’aquesta versió de Moodle però encara no és possible fer cerques de preguntes fent servir les etiquetes.

9 Finalitzeu clicant a Desa els canvis.

Vista de l’exemple
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Gestió

Les preguntes es poden visualitzar prèviament          des del formulari de configuració o una vegada desades. Si 
no s’està d’acord amb la configuració, es poden esborrar           o editar         . A més, hi ha l’opció de duplicar                                                                

la pregunta. Així mateix, en tot moment es pot modificar o eliminar qualsevol categoria creada.

Tot i que inicialment les preguntes s’hagin desat en una categoria determinada, es poden moure a una altra 
categoria. Primer, es marca la pregunta o preguntes que es volen moure, després se selecciona la categoria 
destí del desplegable, i a l’últim es clica a Mou a >>.

El docent també pot exportar les preguntes a un altre espai o importar-les mitjançant un arxiu de text (tenint 
en compte que ha de tenir la codificació UTF-8) carregat a través d’un formulari.

Els formats permesos són:

• GIFT: és el format disponible més complet per importar preguntes de qüestionari a partir d’un arxiu 
de text. El seu disseny permet escriure fàcilment preguntes en un arxiu de text. Inclou opcions múlti-
ples, cert-fals, resposta curta, emparellaments i preguntes numèriques, i inserció d’espais per al format 
d’emplenar buits. Es poden barrejar diversos tipus de pregunta en un senzill arxiu de text, ja que aquest 
format inclou línies de comentari, noms de preguntes, resposta automàtica a l’estudiant i qualificacions 
per percentatges de pes. Dos exemples:

 Colom va descobrir Amèrica el 12 de {

 ~Agost

 ~Setembre

 =Octubre

 } de 1492.

 De quin país provenen els caràcters japonesos? {

 ~Índia

 =Xina

 ~Egipte}

Gestionant preguntes
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• Format Aiken: és un sistema molt senzill de crear preguntes amb resposta d’opcions múltiples, amb un 
format clar i intel·ligible. Un exemple:

 Quin LMS té més formats d’importació de qüestionaris?

 a) Moodle

 b) ATutor

 c) Claroline

 d) Sakai

 ANSWER: a

 

• Paraula absent: és un format que només inclou preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta se separa 
amb un símbol (~), i la resposta correcta va precedida d’un signe d’igual (=). Un exemple:

 Quan comencem a explorar les parts del nostre cos, ens convertim en estudiosos de: {=anatomia i fisiologia ~refle 

 xologia ~la ciència ~els experiments}, i en certa manera continuem sent estudiants de per vida.

• Blackboard: pot importar preguntes desades amb la característica d’exportar preguntes de la plata-
forma Blackboard.

• WebCT: permet importar alguns tipus de preguntes en format text de WebCT.

• Moodle XML: és un format específic per importar i exportar preguntes.

• Cloze: permet importar preguntes d’aquest tipus.
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2.6 Treballar amb grups

A l’apartat següent s’exposen les possibilitats de Moodle per treballar amb diversos grups d’estudiants en un 
mateix curs. Consisteix tant a gestionar grups de classe com a dissenyar activitats per fer treballs en equip. 
A més, mitjançant les restriccions d’accés, algunes activitats o recursos poden estar disponibles a només un 
conjunt d’estudiants.

2.6.1 Grups  

Per a què serveixen?

Permeten al docent organitzar l’alumnat en grups, ja sigui dins del curs o en determinades activitats. En les 
activitats que tenen els grups habilitats, el docent pot filtrar les contribucions dels alumnes per grup i consultar 
la participació o els lliuraments de cada grup per separat. Hi ha tres modes de grup disponibles:

1 Sense grups. Cap participant pertany a cap grup. Els grups no s’utilitzen.

2 Grups separats. Cada grup només pot veure el seu propi treball. Els membres del grup no poden veure 
el treball de la resta de grups.

3 Grups visibles. Cada grup fa el seu propi treball, però pot observar el treball de la resta de grups.

El comportament del mode de grup varia en funció de l’activitat en què es configura, i s’adapta al 
seu funcionament.

Com es configuren?

El Mode de grup es pot definir a nivell de curs o d’activitat. A nivell de curs, es configura a l’administració del 
curs (icona ) des de la pàgina inicial del curs, seleccionant Edita paràmetres.

Edita paràmetres
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• Imposa el mode de grup. Si es força, el mode de grup del curs s’aplica a totes les activitats del curs. En 
aquest cas, es passen per alt els paràmetres del mode de grup a nivell d’activitat.

• Per crear els grups, aneu al a l’administració del curs (icona  ) des de la pàgina inicial del curs    Més  
  Usuaris i seleccioneu Grups. 

Al formulari que apareix, es configuren les opcions de l’epígraf Grups:

• A Mode de grup es configura si al curs es 
treballa sense grups, amb grups separats o 
amb grups visibles. 

Opció Grups de l’apartat Usuaris de l’Administració del curs

• Genereu el grup amb el botó Crea grup, poseu-hi un nom i, opcionalment, feu-ne una descripció breu. 

• També podeu establir una clau d’inscripció. En introduir-la, l’estudiant queda matriculat en el curs 
directament com a membre del grup corresponent, si està utilitzant només el mètode d’automatrícula, en 
què l’alumnat ha d’introduir una contrasenya per accedir a l’assignatura per primera vegada.

• Cliqueu al botó Desa els canvis. 

 Configuració del Mode de grups
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• Per assignar estudiants al grup, marqueu el grup al quadre esquerre i cliqueu al botó Afegeix/suprimeix 
usuaris. Seleccioneu els alumnes que hi voleu incloure (en podeu seleccionar diversos a la vegada amb 
la tecla Control) i cliqueu al botó Afegeix.

Assignació d’estudiants a un grup.

• Importa grups permet importar grups creats 
en un full de càlcul com ara Excel i desats amb 
format CSV i codificació UTF-8. Això només crea 
els grups, no hi inclou els estudiants.

• Podeu crear grups de manera automàtica clicant 
al botó Crea grups automàticament. Seleccio-
neu el rol (docent/estudiant) dels participants que 
es dividiran en grups, especifiqueu el nombre de 
grups que s’han de crear o el nombre de partici-
pants que hi ha d’haver per grup, i si els grups 
s’han de crear de manera aleatòria o si s’agrupa 
els participants per ordre alfabètic.

Creació automàtica de grups
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2.6.2 Agrupaments  

Per a què serveixen?
Els agrupaments permeten assignar una activitat a només un conjunt de grups.

Com es configuren?  
Els agrupaments poden estar formats per un o per diversos grups. Es creen de la manera següent:

1 Una vegada creat el grup, es crea 
l’agrupament que el conté. Per a això, a 
l’administració del curs (icona  ) de 
de la pàgina inicial del curs  
Administració del curs  Usuaris  
Grups seleccioneu la pestanya 
Agrupaments.

2 Per crear l’agrupament, cliqueu al botó 

Crea agrupament i poseu-hi un nom.

3 Assigneu grups ja existents a l’agrupament clicant a la icona  .

Assignació de grups a l’agrupament

Pestanya Agrupaments
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Com funcionen?

Una vegada creats els agrupaments, se’n pot fer ús en qualsevol activitat. A Paràmetres comuns de mòduls, 
seleccioneu Mode de grups i, a continuació, els grups de l’agrupament que vulgueu associar a l’activitat. 

4 Marqueu els grups en el quadre de la dreta i cliqueu a Afegeix.

Configuració del Mode de grups i agrupaments en una activitat

A la pàgina principal del curs, juntament a les activitats i recursos 
assignats un agrupament concret, apareix un avís que només pot veure 
el docent i que indica entre parèntesis l’agrupament al qual s’adreça.

Inserció de grups a l’agrupament

Tasca assignada a un agrupament 
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2.7 Filtres  

Per a què serveixen?

Els filtres revisen tot el text que s’inclou a Moodle i, en funció d’aquest text, el poden transformar, convertir 
en un enllaç o el que correspongui segons el filtre. En són exemples els Connectors multimèdia, que mostren 
un reproductor quan s’escriu un enllaç a un vídeo, i la Notació Tex, que genera la imatge corresponent a una 
notació matemàtica quan s’escriu entre dos signes del dòlar.

Com funcionen? 

Els filtres es poden gestionar a nivell de curs i a nivell d’activitat o recurs. És a dir, dins del curs es poden activar 
o desactivar de manera general i després, per a una activitat o recurs concret, aquesta configuració es pot 
modificar.

Els filtres que afecten tot el curs es gestionen des de l’administració del curs (icona  ) des de la pàgina 
inicial del curs   Filtres.

Filtres al Menú Administració del curs

Es gestionen des de l’administració de l’activitat o recurs si es vol modificar la configuració general només per 
a un element.
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A la pantalla Configuració del filtre es mostren els filtres disponibles en aquell context i el seu estat. Inicial-
ment apareix la configuració per defecte, que es pot modificar seleccionant Actiu per activar un filtre o Inactiu 
per desactivar-lo. 
Els filtres disponibles són:

 Paràmetres de filtre en un curs

• Noms d’activitat autoenllaçats. Revisa el text del curs buscant títols d’activitats que hi hagi creades 
i crea un enllaç cap a elles.

• Connectors multimèdia. Quan troba un enllaç a un arxiu multimèdia (àudio o vídeo), el reemplaça pel 
reproductor corresponent.

• Notació Tex. Converteix una expressió Tex delimitada pel doble dòlar ($$) en la imatge corresponent.

• Enllaçat automàtic al glossari. Revisa el text, buscant entrades existents a l’activitat Glossari del curs 
i en crea un enllaç.

• Mathjax. Per afegir equacions i expressions  matemàtiques fent servir l’editor d’equacions.

• Visualitza emoticones com a imatges. Converteix els caràcters d’les emoticones en les imatges 
corresponents.

• Jmol. Permet la visualització interactiva d’estructures moleculars en 3D. 

Els filtres disponibles en un curs venen definits des de l’Administració de Moodle.
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2.8 Còpia de seguretat, restauració i importació  

Per a què serveix?

Amb l’eina Còpia de seguretat, Moodle permet desar tot el contingut i l’activitat dels alumnes d’un curs en un 
únic arxiu comprimit (mbz). Posteriorment, amb l’opció Restaura, tot o una part del contingut d’aquesta còpia 
es pot recuperar sobre el mateix curs o sobre altres cursos en què l’usuari tingui permisos de docent.

A més, Moodle disposa de l’opció Importa, que facilita el trasllat de recursos i activitats d’un curs a un altre 
dins de la mateixa instal·lació de Moodle.

Exemples d’ús:
Còpia de seguretat periòdica per recuperar activitats i continguts esborrats per error, 
emmagatzemament de l’activitat d’un curs acadèmic complet, etc.

Com es crea una còpia de seguretat?

1 Des de la pàgina principal de l’assignatura, a l’administració del curs (icona  ) des  de la pàgina inicial 
del curs, cliqueu a Còpia de seguretat.

2 A Paràmetres inicials indiqueu si voleu (menys els que apareixen amb una   que indica que no es poden 
triar per complir amb la Llei de protecció de dades):
• Incloure usuaris matriculats.  
• Fer anònima la informació d’usuari.  
• Incloure assignacions de rol d’usuari.
• Incloure activitats i recursos.
• Incloure blocs.
• Incloure filtres.
• Incloure comentaris.
• Incloure insígnies.
• Incloure esdeveniments del calendari.
• Incloure detalls del grau d’avenç de l’usuari.
• Incloure els registres del curs de cursos.
• Incloure historial de qualificacions.
• Incloure banc de preguntes.
• Incloure grups i agrupaments.

3 Cliqueu a Següent si voleu seleccionar els elements que apareixen a l’espai. Si voleu fer una còpia completa 
del curs sense fer els passos següents, cliqueu a Salta al pas final i, en finalitzar el procés, cliqueu a 
Següent.
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4 A Paràmetres de l’esquema es mostren tots els temes, recursos i activitats del curs. Heu de marcar 
tots els elements que vulgueu incloure a la còpia. A més, de cada element podeu indicar si a la còpia 
s’emmagatzema l’activitat dels estudiants (qualificacions, arxius enviats, etc.). 

5 Cliqueu a Següent.

6 A Configuració i revisió hi ha el contingut de la còpia. Comproveu-lo i, si és correcte, cliqueu a Fes la 
còpia. Apareixerà una barra de progressió del procés de còpia.

Progrés de còpia

7 Un cop acabat el procés apareix el missatge de confirmació, cliqueu a Continua.

Paràmetres de l’esquema

Missatge de confirmació
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Al servidor de la UB, les còpies de seguretat s’esborren 40 dies després de rebre un missatge a la 
bústia de correu UB: 
Tema: [AVÍS CAMPUS VIRTUAL UB] - BACKUP DEL CURS
Missatge: El sistema esborra, per raons d’espai, els arxius ubicats en les àrees de còpies de seguretat 
passats 40 dies. En cas de voler conservar els arxius ubicats en aquestes àrees els haureu de baixar 
al vostre ordinador.

Aquest missatge es genera passats 30 dies de que el sistema detecti que el fitxer ha estat allotjat en 
les àrees de còpia de seguretat..

Com restaurar una còpia de seguretat?

1 Des de la pàgina principal del curs, a l’administració del curs (icona  ) a Administració del curs, cliqueu 
a Restaura.

2 Localitzeu l’arxiu que conté la còpia de seguretat. Es pot obtenir de tres fonts:
• Des del Selector d’arxius, clicant a Tria un fitxer..., o directament arrossegant sobre el requadre.

• Des de la Àrea de còpies de seguretat del cursos, on es desen les còpies de seguretat del curs, a la   
qual tenen accés tots els professors del curs.

• Des de la Àrea privada  de còpies de seguretat de l’usuari, a la qual només té accés l’usuari que fa la còpia.

3 Cliqueu al botó Restaura si heu obtingut l’arxiu des del Selector d’arxius o l’enllaç Restaura de la còpia 
corresponent.

4 En el primer pas, Confirma, es presenten els detalls de la còpia de seguretat. Si està feta amb una versió 
anterior, Moodle mira de convertir-la. Cliqueu a Continua.

A continuació es mostra l’arxiu amb la còpia de seguretat feta. Descarregueu-vos l’arxiu clicant a Descarrega 
i deseu-lo a l’ordinador. També podeu restaurar la còpia. (Vegeu el següent punt més endavant)

Zona de còpia de seguretat
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Com importar continguts d’un curs a un altre?

1 Des de la pàgina principal de l’assignatura en què voleu copiar la informació (curs destí), des de l’admi-
nistració del curs (icona  ) cliqueu a Importa.

2 Seleccioneu el curs d’origen (el curs des del qual es portaran continguts) i cliqueu a Continua. Es mostren 
només els cursos en què l’usuari és docent.

3 Marqueu els elements generals del curs que voleu importar (activitats, blocs, filtres) i cliqueu a Següent. 
Si voleu importar tot el curs directament sense fer els passos següents, cliqueu a Salta al  pas final i, en 
finalitzar el procés, cliqueu a Següent.

4 A Configuració de l’esquema es mostren tots els elements del curs d’origen. Seleccioneu tots els recursos 
i activitats que vulgueu importar i cliqueu a Següent.

5 A Confirmació i revisió comproveu que s’importarà la informació que voleu i cliqueu a Fes la importació.

6 Cliqueu a Continua per finalitzar el procés.

Cada element restaurat apareix al final del mateix tema en què estava en el curs original, si heu 
elegit afegir-lo al curs existent.
.

5 A Destí, seleccioneu el curs en què voleu restaurar la informació i cliqueu al botó Continua corresponent. 
Pot ser sobre el curs en què s’està o sobre un altre curs en què l’usuari també sigui docent. A més, heu 
d’indicar si el contingut de la còpia es fusiona o reemplaça amb l’existent i si se substitueix pel de la 
còpia.

6 A Configuració, indiqueu quins voleu restaurar i cliqueu a Continua.

7 A Esquema es presenten tots els temes, recursos i activitats que emmagatzema la còpia de seguretat. 
Heu de marcar tot el que vulgueu recuperar, i podeu sobreescriure la configuració del curs amb la 
configuració del curs de la còpia de seguretat. Cliqueu a Següent.

8 Des de Revisa, comproveu que es restaura el contingut que voleu i cliqueu a Executa restauració.

9 Cliqueu a Continua per finalitzar el procés.
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2.9 Reinici del curs  

Per a què serveix?

Permet al docent, en acabar un curs, eliminar l’alumnat, les 
seves dades i accions (missatges en fòrums, tasques enviades...), 
sense esborrar el treball del professor, i deixar-ho tot llest per a 
l’inici del curs següent. 

S’accedeix des de la pàgina inicial del curs, a l’administració 
del curs (icona  )   Reinicia.

Com funciona?

En accedir a Reinicia es mostren de forma general tots els elements que es poden reiniciar. Si voleu fer un 
reinici estàndard (amb l’opció més habitual per deixar un curs preparat), cliqueu a Seleccioneu el valor per 
defecte, situat al final de la pàgina, i a continuació a Reinicia el curs.

Reinicia curs

És l’opció recomanada en la majoria de casos: elimina esdeveniments, registres, qualificacions, missatges en 
fòrums, intents de resoldre qüestionaris, lliuraments de tasques, i desmatricula els estudiants.

Accés al reinicia
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Reinici de curs esborrant tots els alumnes inscrits

Les opcions que es poden seleccionar estan agrupades en blocs:
• General. Permet elegir la data de reinici del curs i eliminar esdeveniments, registres de seguiment, 

comentaris i dades de finalització del curs.

• Rols. El docent desmatricula del curs els usuaris en funció del seu rol. És el lloc per eliminar l’alumnat del 
curs finalitzat. A més, es poden eliminar altres rols que s’hagin assignat al curs o a activitats concretes. És 
important no marcar Professors, perquè impedeix l’accés dels professors al curs, inclòs l’autor del reinici.

• Butlletí de qualificacions. Permet esborrar totes les qualificacions dels estudiants. A més, es poden 
eliminar categories d’activitat, tot i que pot ser més interessant que continuïn vigents en cursos succes-
sius.

• Grups. Es poden eliminar els grups amb els seus membres o només els membres, deixant els grups creats 
per als estudiants del curs següent. Es pot fer igual amb els agrupaments.

Hi ha un bloc amb diferents opcions per a cada tipus d’activitat que contingui el curs. Per exemple:
• Fòrums. Permet eliminar tots els missatges o només els missatges que se seleccionin, les subscripcions, 

les preferències de rastreig i les qualificacions (en el cas que els fòrums siguin qualificables).

• Qüestionaris. Si es marca, s’eliminen tots els intents dels qüestionaris. Una vegada marcades les opcions 
desitjades, cliqueu a Reinicia el curs.

Una vegada clicat el botó Reinicia el curs, el procés pot tardar prop d’un minut a avisar de la finalit-
zació.

Si voleu fer un reinici més selectiu per conservar algun tipus d’informació del curs, marqueu un per un els 
elements que voleu eliminar.
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2.10 Blocs

Els blocs aporten eines per al desenvolupament del curs. Apareixen a esquerra i la dreta de la pantalla i 
permeten al docent personalitzar, en certa mesura, l’aspecte de l’entorn.

Els blocs de l’esquerra de la pantalla són els que permeten navegar entre cursos i pel Campus Virtual i es 
poden amagar clicant la icona            per guanyar espai per a la resta d’elements.

La resta de blocs tenen funcionalitats i eines molt diverses. Alguns treballen de manera independent i d’altres 
estan connectats entre ells. Quan es crea un curs, hi ha blocs que apareixen per defecte. Alguns són fixos, com 
ara els de navegació de l’esquerra del curs i UB Administració a la dreta; el docent pot afegir o esborrar la resta.

Vista general dels blocs de Moodle
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Amb el Mode d’edició activat es poden moure, modificar, esborrar, ocultar i assignar permisos locals a un 
bloc. Al marge inferior esquerre, després de l’últim bloc visible, apareix el desplegable Afegeix un bloc, que 
permet afegir blocs nous al curs.

Icones d’edició de blocs Inserció de blocs nous

A continuació es descriuen els blocs més rellevants d’un curs.

Bloc Activitat recent

Activitat recent

Mostra els últims moviments dins del curs. Entre altres dades, recull 
les participacions més recents als fòrums o les últimes activitats i 
recursos actualitzats. Clicant a l’enllaç Informe complet de l’activitat 
recent… s’accedeix a informació detallada agrupada per temes o 
seccions.

Activitats

Facilita a l’usuari un accés ràpid als diferents tipus d’activitats 
incloses en un curs presentant-les agrupades per temes o 
seccions i mostrant la informació més important per a l’usuari, 
com ara la descripció dels recursos o les dates de lliurament de 

Bloc Activitats
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Administració

Recull totes les opcions d’administració del curs.

Calendari

Mostra totes les dates que poden ser d’interès en el desenvolupament d’un curs (obertura d’una unitat didàc-
tica nova, data de lliurament d’una activitat, etc.). El docent pot afegir-hi esdeveniments i activitats com ara 
tasques o qüestionaris, que es marquen automàticament al calendari.

El calendari distingeix quatre tipus d’esdeveniments:

Clicant al mes, s’accedeix a una vista més detallada.

Cerca als fòrums

Permet cercar als fòrums d’un curs informació que pot ser útil. La 
informació es busca en funció de cadenes de text introduïdes per 
l’usuari.

Bloc Cerca als fòrums

Propers esdeveniments

Recorda la proximitat d’un esdeveniment del calendari, ja sigui general, de curs, de grup o d’usuari. A les 
preferències del bloc Calendari es pot configurar el nombre d’esdeveniments que es mostren en aquest bloc o 
la data a partir de la qual un esdeveniment es pot considerar proper.

 Taua de tipus d’esdeveniment del calendari
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Últimes notícies

Mostra un resum dels últims missatges publicats al Fòrum de novetats del curs. Aquesta llista d’anuncis permet 
accedir al contingut complet del missatge o afegir-ne algun de nou. El nombre de notícies que apareixen es pot 
configurar al formulari Edita paràmetres del curs.

HTML

Permet incloure contingut HTML, text, imatges, taules, etc. dins d’un bloc. Un curs pot tenir més d’un bloc 
d’aquest tipus. El nom de cada instància d’aquest bloc es pot canviar o eliminar.

Persones

Mostra els participants del curs. El docent pot trobar 
informació detallada sobre l’activitat de cadascun.

Bloc Persones

Accés a Participants

Missatges

Permet a l’usuari —estudiant o docent— gestionar els seus missatges 
personals. Vegeu l’apartat Missatges d’aquest Manual. Es recomana 
activar-lo si es fa servir aquesta eina.

Bloc Missatges

 També s’hi pot accedir des del bloc de Navegació de l’esquerra de la pantalla   Participants.



93

Gestió del curs

93

2.11 Insígnies

Per a què serveixen?

Les insígnies (badges, en anglès) són premis o medalles que s’atorguen als estudiants quan aconsegueixen una 
sèrie d’assoliments o condicions relacionades amb la seva activitat en l’assignatura.

Es poden fer servir com a elements motivadors de l’alumnat, ja que en reconeixen la feina i la participació. 
Formen part de les metodologies d’aprenentatge conegudes com ludificació, que busquen la implicació de 
l’estudiant en l’aprenentatge mitjanant estratègies similars a les que es desenvolupen en els jocs.

Com es creen?

Les insígnies es gestionen des de l’Administració del curs (icona            ). El docent pot crear una insígnia nova 
clicant a Afegeix una insígnia nova.

Administració d’insígnies

Al formulari cal indicar:
1 Els detalls de la insígnia: nom, descripció i imatge que la representa.

2 Els detalls de l’emissor: nom i adreça de correu electrònic institucional de contacte.

3 La data en què expira o desapareix la insígnia (pot ser una data determinada, passat un temps de 
l’expedició, o pot no expirar mai).
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Dades d’una insígnia

Una vegada creada la insígnia, s’han de definir els criteris per expedir-la, a la pestanya Criteri.

Hi ha tres tipus de criteris, que es poden combinar o no, especificant si s’han de donar tots alhora o si n’hi ha 
prou amb un per atorgar la insígnia:

• Atorgament manual per rol. El docent (o el rol que el docent indiqui) assigna la insígnia manualment, 
quan vol.

• Compleció de l’activitat. L’estudiant ha de completar l’activitat o activitats seleccionades complint els 
requisits definits a les condicions de finalització.

• Compleció del curs. El curs s’ha de completar segons les condicions definides (opcionalment, obtenint 
una qualificació final mínima o abans d’una data determinada).

Per fer servir els criteris Compleció de l’activitat i Compleció del curs cal haver activat a l’assignatura el Segui-
ment de compleció. Consulteu els punts Compleció de recursos i activitats i Compleció del curs d’aquest 
Manual per a més informació.

Així mateix, des de la pestanya Missatge es pot definir el text que s’envia a l’estudiant quan aconsegueix la 
insígnia.

Perquè la insígnia estigui disponible i un estudiant la pugui aconseguir, s’ha de clicar a Activar l’accés, al 
marge superior dret.
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Habilitació de l’accés a la insígnia

Com es fan servir?

Els estudiants poden consultar les insígnies disponibles en el curs i les que ja han aconseguit, des del bloc de 
navegació de l’esquerra.

A mesura que van complint els criteris definits en cadascuna, les van rebent i es mostren al seu perfil.

Gestió d’insígnies

Des de Gestiona insígnies, el docent pot visualitzar una taula amb totes les insígnies disponibles en 
l’assignatura.

Gestió d’insígnies

La taula mostra el nom, la imatge associada, la disponibilitat, els criteris d’expedició i el nombre de persones 
que l’han rebut, i permet fer el següent amb les opcions sota la columna Accions:

• Habilitar-la o deshabilitar-la (icona          ).

• Atorgar-la a algun estudiant si s’ha definit el criteri de designació manual (icona       ).

• Editar-ne els detalls (icona        ).

• Duplicar-la (icona          ).

• Eliminar-la (icona         ).

Sota la columna  Destinataris s’observa quins estudiants l’han rebut i es pot atorgar a d’altres si el criteri 
Concessió manual està disponible.



96

Recursos i continguts

96



97

Recursos i continguts

97

3.1. Editor de text de Moodle                                                                                                           98

3.2. Afegir i modificar recursos                                                                                                       100

3. Recursos i continguts



98

Recursos i continguts

98

3.1 Editor de text de Moodle

Per a què serveix?

L’Editor de text de Moodle és allà on l’usuari pot escriure unes línies, com ara el formulari en què el docent 
inclou els detalls d’una activitat, el camp textual d’una pregunta que l’estudiant ha d’emplenar o un fòrum.

Editor de text de Moodle (reduït)

L’Editor de text pot aparèixer de dues maneres: reduït o expandit. Per defecte apareix reduït; si cal utilitzar més 
opcions, s’ha de clicar a la primera icona que apareix a l’esquerra          .

Editor de text de Moodle (expandit)

L’aspecte és similar al de qualsevol processador de textos. Permet donar format (tipus de lletra, alineament, 
color, etc.), incorporar imatges, taules, fórmules matemàtiques, enllaços a webs, etc.

Si voleu canviar la mida de l’editor, arrossegueu amunt o avall des de la cantonada del marge inferior dret.

Variació de la mida de l’editor de text

El màxim de pes de l’arxiu a pujar és de 200MB.
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Com funciona?

L’ús és similar al d’altres editors de text. A continuació s’explica la utilitat de cadascuna de les icones disponi-
bles a l’editor i, després, s’entra en detall en conceptes que poden ser útils:

Per inserir una imatge s’ha de clicar a la icona            . 
Si la imatge és al vostre ordinador, a Moodle o està disponible en algun dels repositoris, cliqueu a Cerca i 
carrega una imatge. També podeu arrossegar-la i deixar-la anar des de l’escriptori. 
A la part inferior es pot afegir una descripció de la imatge (aquesta descripció no és obligatòria), i la seva mida 

Taula d’icones de l’editor de text

Com inserir un vídeo o un àudio?

Per afegir un vídeo/àudio, cliqueu a la icona               i, a la pestanya que s’obre, cliqueu a Troba i carrega un so, 
vídeo….
A continuació apareix la finestra amb els repositoris de l’usuari, des d’on escolliu el fitxer de vídeo/àudio que 
voleu. Per finalitzar, cliqueu Insereix.
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3.2 AFEGIR i modificaR recursos

El docent té l’opció de mostrar a l’estudiant qualsevol tipus de documentació o contingut (text, àudio, vídeo, 
etc.).

Amb l’edició activada dels recursos, hi ha dues opcions:

 • Situar-se en qualsevol de les seccions del curs i elegir una de les opcions del menú Afegeix una  

 activitat o recurs.

 • Arrossegar i deixar anar el contingut que es vulgui incorporar al curs si es tractar d’arxius, URL,  

 etiquetes i pàgines.

Per afegir activitats o recursos, cal activar l’edició del curs des de la pàgina inicial del curs amb la icona 
d’administració       :

Activar l’edició del curs

Inserció d’un arxiu

Afegir imatges, documents PDF, Word... amb l’opció Arrossegar i deixar anar

Amb l’edició activada, per afegir arxius, directament es poden arrossegar al punt on es vulgui.

Per afegir un arxiu a la pàgina principal de l’assignatura, s’ha d’arrossegar des de l’escriptori o l’explorador 
d’arxius fins al navegador, en una situació com la que es visualitza en la figura següent. Abans que deixem 
anar l’arxiu, amb una línia discontinua s’activa la zona del curs on es pujarà.

Es pot seleccionar el tema en què s’inclou l’arxiu movent-lo sobre la pantalla i fent així que canviï el requadre 
de destí. Finalment, deixant de clicar al botó del ratolí l’arxiu queda situat en el lloc triat de l’assignatura 
després d’una estona de càrre:ga. Posteriorment es pot editar el nom del recurs pujat, mitjançant la icona llapis.
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A l’hora d’afegir arxius a un recurs o activitat, també hi ha l’opció d’arrossegar a la pantalla de configuració. 
Per exemple, a la configuració d’un fitxer i carpeta apareix la pantalla següent.

Inserció d’un arxiu o carpeta

Arrossegar i carregar l’arxiu seleccionat funciona exactament igual que a la pàgina principal. 

Un cop activat el mode d’edició, a cada tema del Diagrama de temes, apareix l’opció del menú Afegeix una 
activitat o un recurs.

Menú per afegir una activitat o recurs

Si voleu modificar un recurs que ja s’ha configurat en el curs, activeu el Mode d’edició, desplegueu les 
opcions d’edició clicant a Edita i seleccioneu l’opció Edita els paràmetres         per canviar el que vulgueu.

Una vegada finalitzat, cliqueu a Desa els canvis.
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Per incloure a la pàgina del curs qualsevol tipus d’arxiu, es pot arrossegar i deixar anar des de l’ordinador a 
qualsevol part del curs (amb el Mode d’edició activat) o seguiu els passos següents:

1 Activeu el Mode d’edició en el curs.
2 En la setmana o el tema oportú, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Fitxer.
3 Cliqueu a Afegeix.

   Els aspectes que heu de configurar es classifiquen per apartats:

Paràmetres generals
a) Introduïu un nom representatiu.
b) Fitxers seleccionats. Cliqueu a Afegeix           o arrossegueu i deixeu anar.

Inserció d’un fitxer

Inserció d’arxius

Com podeu veure a sobre de la caixa, la mida màxima dels fitxers a pujar és de 200MB.
Aparença

a) Escolliu la manera com es mostra l’arxiu seleccionat:
• Automàtic. Se selecciona l’opció predeterminada per la plataforma per visualitzar l’arxiu.
• Incrusta. Es mostra un enllaç a l’arxiu juntament al nom i la descripció. Si el navegador disposa 

del visualitzador adequat, el contingut es mostra a la mateixa finestra. Si no, cal descarregar-lo.
• Imposa que es baixi. Es pregunta a l’estudiant si vol descarregar l’arxiu.
• Obre. S’obre directament l’arxiu.
• En finestra emergent. Es mostra l’enllaç a l’arxiu en una finestra nova del navegador.

Paràmetres comuns de mòduls
Seleccioneu la resta de paràmetres comuns. Vegeu l’apartat 1.7.2 d’aquest manual.

4 Cliqueu al botó Desa els canvis i visualitza.
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Inserció d’una carpeta

Moodle permet presentar com un recurs un accés a un conjunt d’arxius de qualsevol tipus (text, multimèdia, 
software, etc.), de manera que l’estudiant ho pugui consultar tot. 

Per mostrar una carpeta en un curs, seguiu els passos següents:

1 Activeu el Mode d’edició del curs.
2 En la setmana o el tema oportú, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Carpeta.
3 Cliqueu a Afegeix.

Els aspectes que s’han de configurar es classifiquen per apartats:

Paràmetres generals
a) Introduïu un nom representatiu.

Contingut
a)Cliqueu a Afegeix           des del Selector d’arxius o arrossegueu i deixeu anar.
b) Decidiu on es mostren els arxius de la carpeta a l’assignatura:

•  A la pàgina del curs
• En una pàgina diferent

c) Si voleu mostrar els arxius de les subcarpetes a la carpeta principal de manera expandida per 
defecte, marqueu l’opció Mostra subcarpetes expandides.

Paràmetres comuns de mòduls
Seleccioneu la resta de paràmetres comuns. Vegeu l’apartat 1.7.2 d’aquest manual.

4 Cliqueu el botó Desa els canvis i visualitza.

Inserció d’una etiqueta

Una etiqueta és un text que es pot incorporar a qualsevol secció del curs. Les etiquetes s’editen mitjançant 
l’Editor de text de Moodle, de manera que poden contenir enllaços a pàgines web, imatges...
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Inserció d’una pàgina

Mitjançant l’Editor de text es poden generar continguts. Té un aspecte similar al de qualsevol processador de 
textos i permet donar format als documents. A més, s’hi poden incorporar taules, imatges, enllaços a pàgines 
web, etc.
Per veure la descripció de les eines disponibles a l’editor, consulteu l’apartat 3.1 d’aquest manual..

Per afegir una pàgina a un curs, seguiu els passos següents:

1 Activeu el Mode d’edició del curs.
2 En la setmana o el tema oportú, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Pàgina.
3 Cliqueu a Afegeix.

Paràmetres generals
a) Introduïu un nom representatiu.

Contingut
Creeu el document emplenant el camp Contingut de la pàgina fent servir l’Editor de text de 
Moodle.

Aparença
a) Mostrar el nom de la pàgina.
b) Mostrar la descripció de la pàgina.

4 Cliqueu al botó Desa els canvis i visualitza.

Inserció d’una URL

El docent també pot enllaçar qualsevol pàgina web externa. 

Per afegir una URL a un curs, seguiu els passos següents:

1 Activeu el Mode d’edició del curs.
2 En la setmana o el tema oportú, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Pàgina.
3 Cliqueu a Afegeix.

Paràmetres generals
a) Introduïu un nom representatiu.
b) Afegiu-hi una descripció si s’escau.

Contingut
Empleneu el camp URL externa escrivint l’adreça web de la pàgina a la qual voleu fer l’enllaç.
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Aparença
Elegiu com es mostra la pàgina web enllaçada:

• Automàtic. Es visualitza d’acord amb l’opció predeterminada per la plataforma.
• Incrusta. Es visualitza dins de la plataforma juntament al nom i la descripció, si se seleccionen.
• Obre. S’obre directament a la mateixa finestra del navegador.
• En finestra emergent. Es mostra en una finestra nova del navegador.

Variables URL
Es poden afegir URL variables de Moodle escollint-les del desplegable i escrivint el nom del 
paràmetre corresponent.

Paràmetres comuns del mòduls
 Seleccioneu la resta de paràmetres comuns. Vegeu l’apartat 1.7.2..

4 Cliqueu al botó Desa els canvis i mostra.

Inserció d’un paquet de contingut IMS

Un paquet de continguts IMS permet mostrar, dins del curs, paquets de continguts creats d’acord amb l’espe-
cificació IMS Content Packaging, un format estàndard que permet la reutilització en diferents sistemes. 

Inserció d’un Llibre

Un llibre permet crear un conjunt de pàgines amb un ordre i una jerarquia determinats, i amb capítols i 
subcapítols. . 

Per afegir un llibre a un curs, seguiu els passos següents:
1 Activeu el Mode d’edició del curs.
2 En la setmana o el tema oportú, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Llibre.
3 Cliqueu a Afegeix.

General
a) Introduïu un nom representatiu.
b) Afegiu-hi una descripció si s’escau.

Aparença
• Numeració del capítol: cap; numèrica; amb vinyetes; sagnada.
• Disseny de navegació
• Títols personalitzats

4 Cliqueu al botó Desa els canvis i mostra.
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Inserció d’un llibre

Una vegada creat el llibre i el primer capítol, es gestiona des del bloc Taula de continguts que apareix a la part 
superior esquerra de la pantalla després d’haver-hi entrat.

Edició del llibre
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4.1 Fòrum  

Per a què serveix?

El Fòrum és una eina de comunicació i treball. Es pot veure com una pissarra on docents i alumnes poden 

Exemple de fòrum a Moodle

Com es crea?

Per afegir un fòrum al curs, seguiu els passos següents:

1 Activeu el Mode d’edició del curs.

2 En el tema que vulgueu, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Fòrum.

3 Cliqueu a Afegeix.

Per engegar un fil de debat, no cal que tots els participants d’un fòrum estiguin dins de l’assignatura al mateix 
temps. Cada intervenció queda registrada al sistema amb el nom de l’autor i la data de publicació.

Moodle permet crear diferents tipus de fòrum, en els quals es poden incloure arxius adjunts. Fins i tot es poden 
qualificar les intervencions. Hom s’hi pot subscriure i rebre un correu electrònic per cada intervenció. També 
permet habilitar canals de notícies RSS perquè els usuaris que disposin de lectors de notícies en aquest format 
coneguin les últimes intervencions sense haver d’entrar al sistema.

Exemples d’ús:
Resolució de dubtes, debats, treball en grup, exposició de preguntes freqüents (FAQ), etc.
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Els aspectes que s’han de configurar es classifiquen per apartats:

Paràmetres generals
1 Introduïu el nom del fòrum.
2 Al camp Descripció, expliqueu la temàtica dels debats i intervencions.
3 Seleccioneu el tipus de fòrum:

Debat simple El docent planteja un únic tema de debat.

Cada persona inicia 
un debat

Cada participant pot plantejar un únic tema de debat. Pot servir perquè els estudiants 
presentin algun treball o responguin a alguna pregunta. Cada tema de debat pot tenir 
múltiples intervencions.

Fòrum estàndard 
per a ús general

Cada participant pot obrir tots els debats que vulgui i en cada debat, intervenir-hi 
moltes vegades.

Fòrum estàndard 
mostrat com si fos 
un blog

A diferència del fòrum per a ús general, el primer missatge de cada debat apareix 
directament. 

Fòrum de preguntes 
i respostes

Cada participant ha de contestar a una pregunta plantejada pel docent. Els parti-
cipants no poden veure les respostes dels companys fins que no han contestat a la 
pregunta plantejada.

   

Comptador de fitxers adjunts i paraules

• Podeu decidir si es poden adjuntar arxius a les intervencions i, si ho permeteu, heu d’indi-  
 car la mida màxima de l’arxiu adjunt.

• Podeu determinar el nombre màxim d’arxius adjunts per missatge.
• Podeu especificar si voleu que es mostri el nombre de paraules de cada missatge (aquesta 

xifra es mostra una vegada s’ha enviat el missatge).

Subscripció i seguiment

• Mode de subscripció implica que una còpia de les intervencions arriba per correu    
 electrònic als participants del curs:

  - Subscripció voluntària: cada estudiant decideix si hi vol estar subscrit o no.
- Subscripció obligatòria: obligueu tots els usuaris a estar-hi subscrits (ells no es poden donar 
de baixa).
- Subscripció automàtica: deixeu inicialment subscrits tots els usuaris i els doneu la    
 possibilitat de donar-se de baixa.
- No es permet la subscripció: no permeteu la subscripció a cap usuari.
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• Seguiment de missatges llegits permet fer un seguiment dels missatges llegits i no llegits 
i de les discussions d’un fòrum. Hi ha dos possibilitats:
- Opcional: l’estudiant decideix si vol fer un seguiment del fòrum.
- Inactiu: no es fa cap seguiment del fòrum.

RSS
• Canal RSS d’aquesta activitat permet habilitat l’RSS en aquest fòrum. Podeu triar tres modali-

tats: 
- Cap: no es permet l’RSS.
- Debats: l’RSS inclourà els nous debats que s’encetin en el fòrum, amb el missatge inicial.
- Missatges: l’RSS inclourà cada missatge nou que s’enviï amb el fòrum. 

• Nombre d’articles RSS recents permet triar el nombre d’articles que s’inclouran en l’RSS. Un 
nombre entre 5 i 20 seria adequat per la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el 
fòrum té moltes intervencions. 

Bloqueig del debat

Els debats es poden bloquejar de manera automàtica després que hagi transcorregut un temps 
indicat des de la darrera resposta. Els usuaris amb capacitat per respondre els debats bloquejats 
poden desbloquejar-los responent-hi. 

Llindar de missatges per blocar 

• A Període de temps per a blocar podeu impedir que els estudiants puguin publicar més   
 aportacions que les especificades dins d’un període de temps.

• A Llindar de missatges per al bloqueig limiteu el nombre de missatges que un estudiant 
pot publicar. Els paràmetres ajustables són el nombre de missatges permesos en el període 
definit i el llindar de missatges per a advertència.

• A Llindar de missatges per a l’avís podeu establir que els estudiants rebin un avís quan 
s’acostin al nombre màxim de missatges enviats a un fòrum en un temps determinat. Aquest 
paràmetre especifica quants missatges pot enviar-hi abans de rebre l’avís. 

Puntuacions

• A Tipus d’agregació, decidiu si qualifiqueu les intervencions del fòrum. Us  permet elegir 
el tipus de qualificació que s’aplica (mitjana de qualificacions, nombre de qualificacions, 
qualificació màxima, qualificació mínima o suma de qualificacions).

• Seleccioneu el tipus d’escala, de puntuació o de qualificació mitjançant la qual s’avalua 
l’estudiant.

• Podeu limitar les qualificacions de les entrades a un rang de dates.

Paràmetres comuns de mòduls
• Seleccioneu la resta d’ajustos comuns a totes les activitats. Vegeu l’apartat 1.7.2.
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     Restriccions d’accés
Permet afegir restriccions segons una sèrie de condicionants, ja sigui la compleció (o no) d’una 
altra activitat, una data concreta, l’assoliment d’una qualificació, etc. 

Compleció de l’activitat
Permet habilitar un seguiment de compleció de l’activitat, de forma manual o automàtica, sobre 
la base de certes condicions, de manera que l’activitat només es considerarà completada quan es 
compleixin totes les condicions. 

Etiquetes
Permet inserir paraules o frases que descriguin el contingut del fòrum. (Vegeu 1.7 Aspectes comuns 
de recursos i activitats)

Competències
Permet indicar les competències del curs que van enllaçades a aquesta activitat, així com triar què 
fer en finalitzar l’activitat: adjuntar una evidència, enviar per a revisar, completar la competència 
o res. 

Per finalitzar, cliqueu a Desa els canvis i visualitza.

Paràmetres de configuració d’un fòrum
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Com funciona?

Accedint al fòrum es pot visualitzar la llista de debats existents i, si es té permís, obrir temes nous.

Per crear un tema nou s’ha de clicar al botó Afegeix un tema de debat nou. A continuació, Moodle mostra 
un formulari amb els camps següents:

• Assumpte: assumpte del debat que es crea.
• Missatge: cos de la intervenció. Per escriure’l es pot fer servir l’editor de text de Moodle.
• Subscripció als debats: l’autor del debat pot elegir subscriure’s al fòrum.
• Fitxer adjunt: si a la configuració del fòrum es permet adjuntar arxius, l’usuari pot afegir un arxiu al 

debat fent una cerca al seu escriptori o arrossegant-lo directament al requadre.
• Fixat: les discussions fixades apareixeran al capdamunt del fòrum. 

Creació d’un debat

Una vegada creat el tema nou, el missatge no s’envia a la resta d’usuaris subscrits fins passats 30 minuts. 
Durant aquest temps, l’autor pot editar i fins i tot esborrar el debat.

Els participants del curs podran intervenir responent als missatges dels usuaris.

El fòrum permet als usuaris subscriure’s a discussions individuals. D’aquesta manera, només reben notificacions 
per correu dels debats que triïn.
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Subscripció a una discussió individual

El docent pot crear  una escala de qualificació d’un sol ítem, anomenada M’agrada, per utilitzar-la als 
fòrums i, d’aquesta manera, imitar la funcionalitat de les xarxes socials. 

Seguiment de l’activitat

El docent pot moure els temes d’un fòrum a qualsevol altre fòrum del mateix curs, simplement seleccionant al 
desplegable el fòrum al qual se’l vol endur i clicant a Mou. D’aquesta manera, si un debat no és al fòrum que 
li correspon, es desplaça al lloc correcte i així es manté la unitat temàtica de cada fòrum.

També es pot partir un debat i agafar-ne únicament una part: cal entrar al missatge i clicar a Divideix. D’aquesta 
manera, es crea un tema nou amb els missatges escollits (i es pot continuar debatent).

Gestió de missatges i debats
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4.2 Fòrum d’avisos i notícies  

Per a què serveix?

El Fòrum d’avisos i noticies es fa servir com 
una taula d’anuncis, ja que es tracta d’un tipus 
de fòrum especial, per enviar notificacions 
importants de l’assignatura. Tots els missatges 
que s’hi publiquen arriben automàticament al 
correu electrònic de tots els participants de 
l’assignatura.

Aquest fòrum té les característiques següents:
• Es crea automàticament en cada curs i s’ubica al començament del Diagrama de temes. No es poden 

crear més fòrums d’aquesta mena.
• Tots els participants hi estan subscrits i no poden modificar aquesta opció.
• Els estudiants no hi poden escriure.
• Està connectat al bloc lateral General, on apareixen els últims missatges publicats. Per modificar el 

nombre de missatges publicats en aquest bloc, aneu a Administració del curs  Edita paràmetres  
Aparença   Noticies per mostrari trieu la xifra que vulgueu.

Exemples d’ús:
Avís de l’inici del període per apuntar-se a pràctiques, modificació de la data d’un examen, canvi 
d’aula per a un dia concret, etc.

Accés al Fòrum d’avisos i noticies

4.3 Missatges

Per a què serveix?

La missatgeria permet mantenir una comunicació escrita entre dos o més usuaris. Tots els missatges es registren 
i es poden revisar posteriorment.

Exemples d’ús:
Conversa privada entre docent i estudiant; enviament d’un missatge immediat a un altre usuari 
connectat; enviament d’un mateix missatge a un grup de gent (només disponible per a docents), etc.
.
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Com funciona?

Quan es rep un missatge, Moodle mostra a l’usuari, quan accedeix a la 
plataforma, un avís a la part superior dreta.

Fent clic a la icona podem obtenir una primera visualització en miniatura dels missatges rebuts i del seu 
remitent. Clicant a qualsevol d’ells, Moodle ens dirigirà a la conversa en qüestió. Així mateix, també podem 
crear un nou missatge, triar que es marquin tots els missatges com a llegits i accedir a les Preferències dels 
missatges.  

    Visualització en miniatura dels missatges 

També podem accedir a l’apartat Missatges fent clic a la icona del nostre usuari del Menú d’usuari, on trobarem 
l’opció Missatges. 

Avís d’un missatge nou

Accés a MissatMenú d’usuari
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A l’apartat missatges trobarem dues seccions.
A la part dreta trobem la conversa que haguem seleccionat o, per defecte si accedim des del menú de l’usuari, 
la última conversa que haguem mantingut. Si fem clic a l’opció Edita podrem suprimir els missatges que 
seleccionem o, directament, suprimir-los tots. Si es clica al nom i cognoms de l’usuari, podem enviar un nou 
missatge al contacte, blocar-lo i afegir-lo (o suprimir-lo) de la nostra llista de contactes. 

Accés als missatges

A la secció esquerra trobarem dos apartats diferenciats: 

Per un costat, l’apartat Missatges, on trobarem la llista de converses mantingudes amb els diferents usuaris. 
Fent clic a cada una d’elles, podrem visualitzar a la dreta de la pantalla els missatges intercanviats com ja em 
vist. A la part superior, amés, trobem una barra de cerca on podrem filtrar missatges introduint-hi paraules 
clau que apareguin a la conversa. 

D’altra banda trobem l’apartat Contactes. En aquí 
trobem els usuaris que hem afegit a la nostra llista 
de contactes, el que ens permet visualitzar més 
ràpidament els missatges intercanviats amb aquests 
o començar amb ells una conversa nova. 

En aquest apartat també trobarem una barra de cerca 
que ens permet trobar contactes que tenim afegits a 
la nostra llista, cursos i contactes no afegits. 
Per enviar un missatge, doncs, només caldrà que 
cerquem el nom de l’usuari a la barra de cerca. 

Cerca de contactes afegits, cursos i contactes no afegits
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Clicant al seu nom i seguidament a  , Moodle ens dirigirà a la secció missatges des d’on podrem 
començar una nova conversa. 

Enviament de missatge a més d’un alumne

A continuació s’escriu el missatge, que es pot revisar mitjançant Vista prèvia. També es pot afegir algun 
usuari clicant a l’enllaç de la part superior Continua cercant o eliminar algun usuari prèviament seleccionat 
des de la part inferior, amb el botó Treu situat a la dreta de cadascun. Una vegada revisat el missatge, des de 
Vista prèvia s’ha de clicar a Envia missatge per acabar.

Des de Participants també podem enviar un missatge a més d’un alumne, clicant a la caixa sota Selecciona i 
després al desplegable situat al final de la pàgina Tria... s’ha d’escollir Envia un missatge.

També podem accedir a la secció Participants del menú lateral des de 
la pàgina principal del curs, on trobarem a tots els usuaris inscrits en 
el curs actual. 

Participants 
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Gestió de missatges

Per anar a les prefèrencies de la missatgeria s’ha de clicar a l’opció “Preferències” del Menú d’usuari.

Allà, a l’apartat Compte d’usuari > Preferències de missatges es pot escollir com volem rebre les notifica-
cions d’arribada d’un nou missatge depenent de si estem o no connectats a Moodle en aquell moment.

 Preferències dels missatges

Preferències al Menú d’usuari
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El mòdul Base de dades permet crear, mantenir, cercar i compartir col·leccions de registres. L’estructura 
d’aquestes entrades la defineix el professorat establint uns camps determinats, que poden ser caselles de 
selecció, botons d’opció, menús desplegables, quadres de text, URL, imatges i fitxers carregats.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir la base de dades, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se 
selecciona Base de dades.
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents: 

Paràmetres generals
• A Nom cal posar-hi un títol a l’activitat.
• A Descripció s’hi poden afegir instruccions.

Entrades
• Amb Requereix aprovació el professorat pot decidir si cal que aprovi les entrades abans que 

les puguin veure els alumnes. Si s’habilita aquesta opció, cal indicar si es permet que l’autor 
de l’entrada pugui editar-la un cop aprovada.

• A Permet comentaris en les entrades es poden habilitar els comentaris d’altres estudiants.
• A Entrades requerides per a la compleció s’estableix la quantitat d’entrades que cal enviar per 

completar l’activitat.
• A Entrades requerides per visualitzar s’estableix la quantitat d’entrades que cal introduir abans 

de poder veure les entrades dels altres.
• Nombre màxim d’entrades són les entrades que pot enviar un estudiant com a màxim.

Disponibilitat

• Amb les opcions Disponible des de i Disponible fins a es pot controlar el període de temps 
durant el qual l’alumnat pot accedir a la base de dades per lliurar la informació.

• Es pot decidir els períodes en què els estudiants poden veure els lliuraments dels    
 seus companys amb les opcions Només lectura des de i Només lectura fins.

4.4 Base de dades  

Per a què serveix?

Exemples d’ús
Crear una col·lecció col·laborativa d’enllaços web, llibres, ressenyes de llibres, referències de revistes, 
etc., o visualitzar fotos, pòsters, llocs web o poemes creats pels alumnes.
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Qualificació
• Es pot triar la categoria en la qual s’ubicarà la nota d’aquesta activitat dins el llibre de 

qualificacions.
• Qualificació per aprovar s’activarà si a Tipus d’agregació, en l’apartat següent, es tria el 

mètode amb el qual s’avaluarà aquesta activitat.

Puntuacions

• A Tipus d’agregació se selecciona el mètode d’avaluació de l’alumnat. Es pot triar que la nota 
emmagatzemada sigui la mitjana de qualificacions, el nombre de qualificacions, la qualificació 
màxima, la qualificació mínima o la suma de les qualificacions.

• A Escala es pot triar el tipus d’escala de qualificació que es farà servir per a l’avaluació. Si a 
Tipus s’escull Puntuació s’indica el valor màxim, i si s’escull Escala se n’ha de seleccionar una 
de les que hi ha disponibles.

• Es poden limitar les qualificacions de les entrades a un rang de dates específic.

Altres paràmetres
• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 1.7 

d’aquest manual).

5 Per finalitzar, es clica a Desa els canvis i visualitza.

En aquesta activitat el mode de grups es comporta de la manera següent:

• Sense grups. Cada estudiant treballa individualment i pot veure els lliuramements dels seus companys.
• Grups separats. Cada estudiant només pot veure els lliuraments del seu grup; els dels altres són invisibles.
• Grups visibles. Cada estudiant treballa amb el seu grup però també pot veure els lliuraments dels altres 

grups.

Un cop configurada la base de dades, el professorat ha de definir els 
camps que formen les entrades. Els tipus de camp disponibles es mostren 
al desplegable Crea un nou camp:

Cada tipus de camp es mostra pertinentment en el formulari d’entrada 
de dades. No hi ha límit en el nombre de camps, és possible afegir-ne 
més d’un del mateix tipus i es poden definir com a obligatoris (no es 
poden deixar en blanc).

També es pot indicar el mètode d’ordenació de les entrades de la base de dades a Camp d’ordenació per 
defecte, o deixar-lo segons l’ordre de creació.

Camps que es poden afegir
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A Plantilles es decideix com es mostra la informació (a la llista general o en la vista detallada), com es recopi-
larà en el formulari d’entrada o com es faran les cerques. Les plantilles es poden definir amb dos recursos 
principals: l’editor d’HTML i les etiquetes.

Les marques indiquen la posició que ocupen en la plantilla els camps o botons. Només es poden fer servir les 
que hi ha a la llista Etiquetes disponibles.

Aspecte dels camps a la plantilla

Aspecte dels camps al formulari d’entrada

El contingut dels camps creats a la base de dades i algunes marques especials es poden inserir a la plantilla. 
Per utilitzar les marques que apareixen a la part esquerra cal utilitzar l’editor de text del Moodle, situar el 
cursor a l’àrea de text on ha d’aparèixer la marca i clicar-hi. Una altra manera de fer-ho és escriure directament 
el nom del camp entre els símbols corresponents.

• La informació del camp es defineix amb [[Nom del camp]].

• Els botons es defineixen amb ##Nom del botó##.
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MARCA ICONA DESCRIPCIÓ

##edit## Crea un enllaç que permet editar l’entrada actual.

##delete##
Crea un enllaç que permet esborrar l’entrada actual (si 
es tenen permisos per fer-ho).

##approve## Crea un enllaç que permet que el professorat aprovi 
l’entrada actual.

##export## Crea un enllaç per exportar al portafolis.

##more## Crea un enllaç a la vista d’entrada única, que pot 
contenir més informació.

##more## Crea enllaços personalitzats.

##timeadded## Indica el moment en què es va afegir l’entrada.

##timemodified## Indica el moment en què l’entrada es va modificar per 
última vegada.

##user## Afegeix el nom de l’autor de l’entrada, amb un enllaç 
al seu perfil.

##userpicture## Mostra la imatge de l’autor de l’entrada.

##comments##
Crea un enllaç a la pàgina de veure o afegir comentaris. 
Només és vàlid si s’activa l’opció de permetre 
comentaris.

##firstname## Mostra el nom de l’autor de l’entrada.

Amb el botó Reinicia la plantilla es pot crear una plantilla per defecte quan es crea una base de dades per primer cop. 
Si posteriorment es creen més camps, quan es reinicialitza la plantilla es poden afegir de manera similar. En aquest 
cas, cal tenir en compte que si s’han editat les plantilles els canvis que s’hagin fet no es conservaran. Per això, és 
recomanable completar la selecció i edició dels camps que formaran la base de dades abans de modificar la plantilla.

Les etiquetes especials són:

Els tipus de plantilla que s’accepten al Moodle són:

• Plantilla de llista. Es pot controlar els camps que s’utilitzen i la manera en què apareixen quan es 
visualitzen diverses entrades alhora. Una possibilitat és que aquesta visualització mostri una informació 
menys detallada, que es pot veure en la vista d’entrada única.
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Com funciona?

Per afegir un registre a la base de dades, cal clicar a la pestanya Afegeix una entrada, emplenar les dades que 
es demanen i clicar a Desa i visualitza.

Igualment, per consultar les entrades que ja hi ha a la base de dades, es poden fer servir les pestanyes Visua-
litza llista per veure-les en forma de llista o Veure una entrada per veure-les d’una en una.
També es poden cercar per camp, nom, cognom, etc., indicant el nombre d’entrades per pàgina a la pestanya 
Cerca.

Seguiment de l’activitat

Un cop que l’alumnat ha fet els lliuraments, 
el professorat pot veure tota la informació i 
validar-la (     ) perquè posteriorment puguin 
consultar-la la resta de participants, així com 
suprimir (    ) una entrega o qualificar-la.

Des del menú d’administració de la base de 
dades, el professorat pot exportar tant la base 
de dades sencera per fer-la servir en un altre 
curs com (en un fitxer) les entrades que més li 
interessin.

Visualització d’una entrada com a professor

• Plantilla única. S’utilitza per mostrar una entrada cada vegada, de manera que hi ha més espai disponible 
a la pantalla per presentar, per exemple, imatges més grans o més informació que la que apareix a la 
vista en forma de llista.

• Plantilla de cerca avançada. Permet configurar la disposició dels camps i les etiquetes que es fan servir 
quan es fan cerques a la base de dades.

• Plantilla d’introducció. Permet configurar la disposició dels camps i les etiquetes que es fan servir quan 
s’afegeixen o editen entrades a la base de dades.

• Plantilla RSS. Permet controlar el contingut dels canals de continguts de les entrades de la base de dades.

• Plantilla CSS. Si hi ha cap plantilla que contingui HTML necessita estils CSS, es pot definir aquí.

• Plantilla Javascript. Si hi ha cap plantilla que necessiti codi Javascript, es pot escriure aquí.
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4.5 Consulta

Per a què serveix?

El mòdul Consulta permet al professorat formular preguntes acompanyades d’una llista d’opcions o respostes, 
de les quals l’estudiant pot escollir una o més d’una en funció de com s’hagi configurat cada pregunta.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal de l’assignatura, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir la consulta, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se selecciona 
Consulta. 
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents:

Paràmetres generals
• A Títol de la consulta cal posar el nom de la consulta i a Descripció, l’enunciat de la pregunta.
• Al desplegable Mode de visualització de les opcions pot decidir-se si les respostes han 

d’aparèixer de manera horitzontal o vertical.
 

Opcions
• Si s’habilita Permet canviar la resposta es pot canviar d’opció una vegada s’ha respost.
• Si s’habilita Permet seleccionar més d’una resposta es pot escollir més d’una opció en la 

consulta.
• En cas de voler limitar el nombre d’alumnes que poden escollir cada opció, en el menú 

desplegable corresponent cal triar Sí.
• Les respostes s’introdueixen en els diferents camps anomenats Opció i, si s’ha habilitat el límit 

d’estudiants, aquesta quantitat es pot definir en els camps Límit de cada opció. Si fan falta 
més de cinc opcions o respostes, es pot clicar a Afegeix 3 camps al formulari.

Disponibilitat
• Permet limitar el període de temps en què es pot contestar.
• Mostra la vista prèvia permet que l’alumnat vegi les opcions abans que la consulta  s’activi i 

es pugui emplenar.

Resultats
• A Publica els resultats es poden triar diverses opcions:

o No publiquis els resultats
o Mostra els resultats als estudiants després que contestin

Exemples d’ús
Enquesta ràpida, elecció del torn de laboratori, apuntar-se a una revisió, etc.
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En aquesta activitat el mode de grups es comporta de la manera següent:
• Sense grups. El límit d’alumnes per resposta s’aplica en tots els casos.
• Grups separats. El límit d’alumnes per resposta s’aplica només als membres de cada grup. Després 

de respondre, cada estudiant pot veure només les respostes del seu grup.*
• Grups visibles. Funciona igual que Grups separats, però a més cada estudiant pot veure, després 

de respondre, les respostes de cada grup.* 
 * En cas que el professorat permeti veure els resultats en crear la consulta.

o Mostra els resultats als estudiants només després que s’hagi tancat la consulta
o Mostra sempre els resultats als estudiants

• Confidencialitat dels resultats permet triar si els resultats de la consulta es veuen de manera 
anònima o si es mostra la informació de tots els alumnes i les respostes escollides.

• Es pot habilitar Mostra columna de no contestades perquè aparegui una relació dels estudiants 
que encara no han respost.

• També hi ha l’opció d’incloure les respostes dels usuaris inactius o suspesos. 

Altres paràmetres

• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 
1.7. d’aquest manual ).

5 Per acabar, es clica a Desa els canvis i torna al curs.

Si se selecciona Grups separats o Grups visibles en aquesta activitat, el límit de respostes acceptades 
en cada opció de la consulta s’aplica a tots els grups. Per tant, si el límit establert en una opció és de 
deu respostes i hi ha dos grups, els alumnes que poden seleccionar aquesta opció són vint.

Vista de l’estudiant en respondre la consulta

Com funciona?

Durant el període de temps indicat, 
si s’ha configurat així, l’estudiant pot 
accedir a la consulta i escollir l’opció o 
les opcions que consideri correctes en la 
pregunta formulada.
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En funció de com hagi configurat la consulta el professorat, l’estudiant pot veure la seva elecció i el nombre de 
companys que han escollit cada opció.

També es poden veure les dades del gràfic clicant a l’opció que hi ha a la part inferior esquerra del gràfic.

Vista de l’estudiant després de respondre la consulta

Seguiment de l’activitat

Per veure les eleccions de l’alumnat i el resultat de la consulta, cal accedir a la consulta. Una vegada dins, cal 
clicar a Visualitza respostes, a la part superior dreta.

Des d’aquesta mateixa pàgina, mitjançant el menú desplegable Trieu una acció… es poden esborrar les 
respostes d’alumnes concrets activant les caselles respectives, en cas que sigui necessari. 
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Vista dels resultats de la consulta i de les opcions de descàrrega

Desplegable amb les opcions de la consulta

Les respostes poden descarregar-se en un fitxer d’Excel, d’Open Office o de text.

El professorat pot fer la tria en nom dels estudiants o suprimir les respostes des del desplegable Amb la 
selecció.
         

En cas que algun alumne encara no hagi respost la consulta, el professorat pot seleccionar l’opció des del 
menú desplegable. Pot triar la mateixa resposta per a diversos estudiants o escollir-ne una de diferent per a 
cada un.
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4.6 Glossari

Per a què serveix?

El mòdul Glossari permet crear un diccionari de termes associats al curs, en el qual es pot avaluar l’alumnat 
a partir de les definicions o els comentaris que facin. A més, els mots que formen part del glossari es poden 
enllaçar a les definicions respectives cada cop que apareguin en el curs.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir el glossari, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se selecciona 
Glossari.
3 Es clica a Afegeix. 
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents:

Paràmetres generals
• S’introdueix el nom del glossari i la descripció de l’activitat.
• S’escull el tipus de glossari que es vol crear:

o Glossari principal. Està pensat per alimentar-se de les definicions més importants de la 
resta de glossaris secundaris de l’assignatura. Només pot haver-hi un glossari principal per 
curs.
o Glossari secundari. És útil en cas de voler tenir un glossari principal i, alhora, tenir 
diversos glossaris específics, com ara un glossari per a cada tema o secció de l’assignatura.

 Entrades 
• Estat d’aprovació per defecte. En cas d’escollir No, les entrades de l’alumnat les ha d’aprovar 

el professorat abans que la resta de companys puguin veure-les.
• Permet editar sempre. Serveix per definir si l’estudiant pot editar sempre les seves entrades.
• Permeteu entrades duplicades? ofereix la possibilitat que diversos alumnes defineixin el 

mateix terme.
• Permeteu comentaris en les entrades? ofereix la possibilitat que l’estudiant afegeixi comentaris 

a les definicions dels seus companys.
• Enllaça automàticament les entrades del glossari permet enllaçar automàticament el concepte 

definit cada cop que aparegui el terme en el curs.

Exemples d’ús
Glossari de termes, vocabulari monolingüe, glossari d’acrònims, preguntes més freqüents (PMF), 
llistat de fórmules matemàtiques, etc.
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Aparença

• Format de visualització i Format de visualització d’aprovació defineixen la manera en què es 
mostra cada entrada del glossari a la pantalla inicial i a la pantalla d’aprovació del professorat, 
respectivament. Les opcions són:

o Complet amb autor. És similar als fòrums i mostra la informació de l’autor de l’entrada. Els 
fitxers adjunts apareixen com a enllaços.
o Complet sense autor. És similar als fòrums i no mostra informació de l’autor. Els fitxers 
adjunts apareixen com a enllaços.
o Continu sense autor. Les entrades apareixen una darrere l’altra.
o Enciclopèdia. És similar a Complet amb autor però mostra les imatges adjuntes en la 
definició mateixa.
o Llista d’entrades. Es mostren únicament els títols de les entrades separades.
o PMF (FAQ). El terme es mostra com una pregunta i la definició, com una resposta.
o Simple, tipus diccionari. Com un diccionari convencional, es mostren les entrades separades, 
sense indicar-ne l’autor, i els fitxers adjunts apareixen com a enllaços.

• A Nombre d’entrades per pàgina s’hi indiquen quantes definicions han d’aparèixer en cada 
pàgina.

• Mostrar alfabet permet cercar termes fent servir les lletres de l’abecedari.
• Mostrar l’enllaç ‘Tot’ permet habilitar un enllaç per mostrar tot el diccionari a l’hora.
• Mostrar l’enllaç ‘Especial’ permet fer cerques al glossari amb caràcters especials (@, € , #, etc.). 
• Permeteu visualització per imprimir? defineix si l’estudiant pot tenir accés a aquesta vista.

RSS 
• Canal RSS d’aquesta activitat permet habilitar el canal de continguts en aquest fòrum. Es 

poden triar tres modalitats: 
o Cap. no es permet el canal de continguts.
o Debats. El canal de continguts inclou els nous debats que s’originin al fòrum, amb el 
missatge inicial.
o Missatges. El canal de continguts inclou tots els missatges nous que s’enviïn al fòrum. 

• Nombre d’articles RSS recents permet triar el nombre d’articles que s’inclouen al canal de 
continguts. Un nombre entre cinc i vint seria adequat per a la majoria de fòrums. Si el fòrum 
té moltes intervencions, es pot incrementar aquesta quantitat.

Qualificació
• Categoria de qualificació permet triar la categoria en què s’ubiquen les qualificacions d’aquesta 

activitat en el llibre de qualificacions. 
• Qualificació per aprovar permet determinar la qualificació mínima necessària per aprovar. El 

valor s’empra quan s’acaben l’activitat i el curs i queda registrat al llibre de qualificacions, en 
el qual les qualificacions aprovades es marquen en verd i les suspeses, en vermell.

Puntuacions
• Tipus d’agregació permet decidir si les intervencions del fòrum es qualifiquen. Es pot triar 

el tipus de qualificació que cal aplicar (mitjana de qualificacions, nombre de qualificacions, 
qualificació màxima, qualificació mínima o suma de qualificacions).
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Vista de l’estudiant en accedir al glossari

• Es pot seleccionar el tipus d’escala, de puntuació o de qualificació mitjançant la qual s’avalua l’estudiant.
• Es poden limitar les qualificacions de les entrades a un rang de dates específic. 

Altres paràmetres 
• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 

1.7. d’aquest manual).

5 Per acabar, es clica a Desa els canvis i torna al curs.

Com funciona?

L’estudiant, en accedir al glossari, pot veure les entrades escrites pel professorat o pels seus companys.

Per afegir una definició, cal clicar a Afegeix una entrada i seguir els passos següents:

1 Escriure el concepte i la definició corresponent.

2 Seleccionar a quines categories correspon el terme, en cas d’haver-ne creat alguna prèviament. 

3 Paraula o paraules clau fa referència a paraules o frases alternatives amb les quals es pot cercar la 
definició. Cal introduir cada paraula clau en una línia diferent.

4 Si és necessari, s’hi pot adjuntar un fitxer arrossegant-lo i deixant-lo anar a l’àrea titulada Fitxer adjunt 
o clicant a la icona Afegeix….
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5 Si s’activa l’opció Aquesta entrada s’ha d’enllaçar automàticament, cada cop que en el curs aparegui 
el terme, aquest es converteix en un enllaç a la definició corresponent del glossari, sempre que s’hagi 
configurat prèviament. En habilitar aquesta opció també s’enllacen automàticament les paraules clau que 
s’han definit anteriorment i, a més, apareixen dues altres opcions que també es poden activar:

• Distingeix majúscules i minúscules. Si s’habilita, només apareix l’enllaç en cas que coincideixin 
les majúscules i minúscules.

• Enllaça només paraules completes. Si s’habilita només apareix l’enllaç en la paraula completa. 
Per exemple, si l’entrada és casa, la paraula casament no aniria enllaçada.

Pot editar-les en qualsevol moment, modificant-ne el text o la imatge, qualificar-les (si s’ha habilitat la 
qualificació en crear el glossari) i esborrar o exportar-les al glossari principal del curs.

Seguiment de l’activitat

A part de consultar les entrades existents i afegir-ne de noves, el professorat pot validar les entrades dels 
alumnes que estiguin pendents d’aprovació amb la icona amb forma de vist.

Aprovació de l’entrada del glossari

Opcions d’edició i qualificació d’una entrada del glossari



134

Activitats

4.7 Lliçó

Per a què serveix?

Exemples d’ús
Contingut d’aprenentatge guiat, autoaprenentatge de matèria nova, exercici de repàs, joc de 
preguntes aleatòries, exercici d’escenaris o simulacions, exercici de presa de decisions, etc.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En la setmana o el tema en què es vulgui afegir la lliçó, es clica a Afegir una activitat o un recurs i se 
selecciona Lliçó.
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents:

El mòdul Lliçó permet al professorat impartir teoria i activitats pràctiques de maneres diverses i flexibles. 
Es pot utilitzar per crear conjunts lineals de pàgines de continguts o activitats pedagògiques que ofereixin 
diferents opcions o itineraris a l’alumnat. En qualsevol cas, es pot incrementar la motivació dels alumnes i 
assegurar-se que han comprès la matèria formulant-los preguntes de diversos tipus, com ara d’aparellament, 
de resposta múltiple o de resposta oberta. En funció de la resposta que esculli i de com estigui configurada la 
lliçó, l’estudiant pot passar a la pàgina següent, retrocedir a la pàgina anterior o bé ser redirigits a un itinerari 
completament diferent.

Les lliçons es poden avaluar i, en aquest cas, les puntuacions obtingudes queden registrades al full de quali-
ficacions.

Es poden fer servir com a activitats o com a recursos d’estudi. Si es redueix el text de cada pàgina a tan sols 
la pregunta, associant les respostes a salts a l’atzar a altres pàgines (preguntes), s’obté una sèrie de preguntes 
enllaçades: un banc de preguntes. Cada vegada que l’estudiant segueixi una lliçó se li presentarà una sèrie de 
preguntes aleatòries i n’obtindrà una qualificació, com en un examen. Aquest ús que es dona a les lliçons es 
coneix com a mode a base de targetes (flashcards) i és semblant al dels qüestionaris.

L’ús més destacat de les lliçons és com a recursos d’estudi autoguiat amb un o diversos itineraris possibles. Per 
crear-los, abans cal organitzar-ne i planificar-ne el contingut.

Paràmetres generals
• Nom de la lliçó.
• Descripció de l’activitat.
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Aparença
• Multimèdia enllaçat. Aquesta opció obre un fitxer o una pàgina web en una finestra emergent 

al començament de la lliçó. A cada pàgina es mostra un enllaç que torna a obrir la finestra 
emergent si fos necessari.

• A Barra de progrés es pot definir si al final de la lliçó es mostra una barra de progrés. Les 
barres de progrés són més precises quan les lliçons són lineals.

• Mostra la puntuació acumulada. En cada pàgina es mostren els punts que l’estudiant ha 
obtingut respecte del total de punts possibles. Per exemple, si es contesten quatre preguntes 
de 5 punts cadascuna i se’n falla una, la puntuació provisional és de 15/20 punts.

• A Mostra el menú es pot definir si es mostra un menú amb la llista de pàgines a través del 
qual es pot navegar per la lliçó.

• Qualificació mínima per mostrar el menú. Determina si cal obtenir una puntuació determinada 
per poder veure el menú de la lliçó. Si s’habilita aquesta opció, l’estudiant ha de seguir tota 
la lliçó en el primer intent. Quan obtingui la puntuació necessària, podrà utilitzar el menú per 
revisar la lliçó.

• Diapositives. Permet visualitzar la lliçó com una presentació de diapositives amb una amplada 
i una alçada fixes. 

• Nombre màxim de respostes. Especifica el nombre màxim de respostes que es poden utilitzar 
en la lliçó. Si només hi ha preguntes del tipus vertader/fals, es pot ajustar a 2. La configuració 
es pot canviar en qualsevol moment, ja que només afecta el que veu el professorat, no les 
dades en si.

• Usa la retroacció per defecte. Si s’habilita aquesta opció, quan no es trobi la resposta a una 
pregunta en particular es mostrarà «Aquesta és la resposta correcta» o «Aquesta és la 
resposta incorrecta». Si no s’habilita, no es mostra cap missatge.

• Enllaça a la següent activitat. Si es vol que en acabar la lliçó aparegui una activitat del curs, 
cal triar-la del desplegable.

Disponibilitat
• Disponible des de i Data límit indiquen el període durant el qual la lliçó està oberta.
• Temps límit indica el temps que té l’estudiant per completar l’activitat.
• Es pot indicar si és necessari escriure una contrasenya per accedir a la lliçó. En cas    

 afirmatiu, cal indicar quina és a Contrasenya.

Control de flux
• Permet a l’estudiant la revisió. Si s’habilita aquesta opció, l’estudiant pot tornar enrere per 

canviar les seves respostes.
• Mostra el botó de revisió d’una pregunta. Si l’estudiant respon incorrectament una pregunta, 

se li dona l’opció de provar-ho un altre cop però sense obtenir-ne cap puntuació.
• Nombre màxim d’intents. Indica quants cops es pot intentar respondre a una pregunta. Si 

un estudiant té dificultat per contestar una pregunta curta o numèrica pot provar-ho tantes 
vegades com indiqui aquest nombre abans que no se li mostri la pàgina següent. 

• Acció després d’una resposta correcta. Després de respondre correctament una pregunta, hi 
ha tres opcions per a la pàgina següent. La més habitual és Normal: segueix el camí de la 
lliçó, amb la qual se segueix l’itinerari traçat en funció de les respostes. Tanmateix, si la lliçó 
s’utilitza com un conjunt de preguntes a l’atzar, hi ha dues altres opcions: Mostra una pàgina 
no vista i Mostra una pàgina no contestada.
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Opcions de control de flux

Qualificació
• Qualificació. Indica la puntuació màxima que es pot obtenir o l’escala que es fa servir per 

avaluar.
• Categoria de qualificació. S’hi pot especificar on s’ubiquen les qualificacions al llibre de 

qualificacions.
• Qualificació per aprovar. És la puntuació mínima necessària per aprovar.
• Lliçó de pràctica. Si s’habilita, la qualificació obtinguda no queda registrada al llibre de 

qualificacions.
• Es permet repetir. Si s’habilita, l’alumnat pot accedir a la lliçó més d’una vegada. 

 Altres paràmetres
• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 

1.7, d’aquest manual).

5 Per acabar, es clica a Desa els canvis i visualitza.

Per continuar el procés de creació d’una lliçó, s’editen les pàgines o preguntes que la compondran i, si escau, els 
salts que ha d’haver-hi entre unes i altres i que defineixen l’itinerari o itineraris que cal seguir per completar-la. 
En cas que la lliçó es faci servir com un recurs d’aprenentatge guiat i condicionat amb diverses ramificacions, 
és molt recomanable fer primer sobre paper el disseny i el flux de la lliçó abans de començar a treballar en el 
Moodle. L’edició inicial i posterior es fa des de la pestanya Edita.

S’ofereixen quatre opcions:
• Importa preguntes. Permet incorporar ràpidament diverses preguntes a partir d’un fitxer de text.
• Afegeix un clúster. Un clúster és un conjunt de preguntes que es presenten a l’estudiant de manera 

aleatòria dins d’una lliçó. D’aquesta manera, a cada estudiant se li mostren les mateixes preguntes en 
un ordre diferent. Un cop obert un clúster s’hi incorporen pàgines de preguntes i es tanca amb l’element 
Afegeix final de clúster.

• Nombre de pàgines per mostrar. Aquest valor s’usa només en les lliçons de tipus targeta. El 
valor per defecte és 0 i significa que es mostren totes les pàgines a la lliçó. Si es defineix un 
valor diferent, es mostra aquest nombre de pàgines. Després de mostrar aquest nombre de 
pàgines l’activitat finalitza i es mostra la qualificació obtinguda. 
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• Afegeix una pàgina de contingut. Afegeix una pàgina amb contingut en la qual al final s’ofereixen un o 
més botons, a cadascun dels quals se li pot assignar un salt determinat.

• Afegeix una pàgina de pregunta. Afegeix una pàgina amb contingut que acaba amb una pregunta (de 
qualsevol dels tipus que hi ha). En funció de si es respon correctament o no, es pot saltar a una pàgina 
o a una altra.

Opcions inicials de l’edició de les pàgines

Posteriorment apareixen altres opcions:
• Afegeix un final de clúster. Marca on acaba un clúster obert anteriorment.
• Afegeix un final de ramificació. Marca on acaba una ramificació de la lliçó i permet saltar a una altra 

pàgina.

El pas d’una pàgina a una altra es fa mitjançant salts que es defineixen a cada pàgina. Aquests poden ser:
• Relatius. Les possibilitats són: Aquesta pàgina, Pàgina anterior, Pàgina següent, Final de la ramificació, 

Final de la lliçó, Pregunta no vista en una pàgina de contingut o pregunta aleatòria en una pàgina de 
contingut i Pàgina aleatòria de contingut.

• Absoluts. El salt es fa a una de les pàgines que hi ha.

Per crear una pàgina de contingut cal:

1 Posar-li un títol a Títol de la pàgina.
2 Definir-la a Continguts de la pàgina.
3 Indicar si es vol disposar horitzontalment els botons de contingut i mostrar-los al menú. 
4 Emplenar un o diversos quadres de contingut. Cada un afegeix un botó al final de la pàgina amb un salt 
associat a altres pàgines o preguntes de la lliçó. Per crear-ne un cal definir els camps següents: 

• Descripció. És el text del botó.
• Salt. Es pot seleccionar un salt relatiu o a una pàgina concreta.

Edició de les pàgines de la lliçó per a crear una activitat o un contingut guiat

Normalment les lliçons d’aquest tipus comencen amb una pàgina de contingut que actua com a índex. A 
continuació s’hi poden anar incloent pàgines de contingut o pàgines de pregunta mitjançant el menú 
desplegable Afegeix una pàgina nova… per confeccionar l’itinerari d’estudi.



138

Activitats

Es mostra un formulari en el qual cal emplenar els camps Títol de la pàgina i Continguts de la pàgina. La resta 
de camps varien en funció del tipus de pregunta i són similars als de creació de preguntes al banc de preguntes 
del curs. Cada opció o resposta té dos camps addicionals:

• Salt. Indica la pàgina que es mostra en marcar una opció: pot ser un salt relatiu o un salt absolut a 
qualsevol pàgina de la lliçó.

• Puntuació. És el nombre de punts que suma aquesta opció o pregunta a la qualificació final de la lliçó. 

Creació d’una pàgina de pregunta (opcions múltiples)

Les pàgines es van mostrant en el quadre de la pestanya Edita. L’ordre que apareix és el de navegació per 
defecte; és a dir, si no s’hi inclou cap salt, les respostes correctes redirigeixen a la pàgina següent i les 
respostes incorrectes porten a la mateixa pàgina una altra vegada. Es pot canviar aquest ordre o associar un 
salt a qualsevol resposta si es vol crear un itinerari més complex.

Selecció del tipus de pregunta

Per crear una pàgina de preguntes s’ha de seleccionar el 
tipus de pregunta que va al final de la pàgina (Aparellament, 
Numèrica, Opcions múltiples, Pregunta de resposta oberta, 
Resposta breu o Vertader/Fals) i clicar a Afegeix una pàgina 
de pregunta.
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Seguiment de l’activitat

Des de la pestanya Informes s’accedeix a les qualificacions que ha 
obtingut l’alumnat en cada intent. A la part inferior es mostren les 
estadístiques generals de la lliçó. Si es clica a l’intent d’un estudiant 
concret es mostra informació detallada del seu recorregut i les 
seves respostes. A més, l’enllaç Estadístiques detallades presenta 
un informe de cada una de les preguntes que componen la lliçó.

Edició de les pàgines de la lliçó per crear una activitat de preguntes a l’atzar
Si la lliçó consisteix en un conjunt de preguntes (flashcards) que es mostren aleatòriament, és possible impor-
tar les preguntes des d’un fitxer de text.

Importació de preguntes a la lliçó

Els formats admesos són els mateixos que els que es fan servir al banc de preguntes del curs, de manera que 
és fàcil utilitzar aquestes preguntes exportant-les a l’ordinador des del banc de preguntes i important-les a la 
lliçó. Si cal crear les preguntes des de zero, s’utilitza l’enllaç Afegeix una pàgina de pregunta.

Com funciona?

L’estudiant accedeix a la primera pàgina i des d’allà comença la lliçó seguint l’itinerari que hagi dissenyat el 
professorat, en funció del que respongui a les pàgines de pregunta i les opcions que esculli al final de cada 
pàgina de contingut. Segons el recorregut i les respostes, l’estudiant obté una qualificació determinada, que 
queda registrada al llibre de qualificacions.

Edició de pàgines d’una lliçó

Les pàgines de pregunta que són de resposta oberta s’avaluen manualment a la pestanya Qualifica les 
preguntes de resposta oberta.

Seguiment d’una lliçó
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4.8 Qüestionari

Per a què serveix?

El mòdul Qüestionari permet al professorat crear qüestionaris amb preguntes de diversos tipus, barrejades o 
escollides a l’atzar d’un banc de preguntes, i amb possibilitat de permetre múltiples intents de resposta.
Es pot establir un límit de temps. Cada intent es puntua automàticament, amb l’excepció de les preguntes de 
tipus resposta oberta, i la nota es registra al llibre de qualificacions.
El professorat pot decidir si l’estudiant pot veure (i en quin moment) comentaris, retroaccions i les respostes 
correctes.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir el qüestionari, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se 
selecciona Qüestionari.
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents:

Paràmetres generals
• A Nom cal posar-hi un títol a l’activitat.
• A Descripció s’hi poden escriure les instruccions, si escau.

Temporització
• S’ha de triar la data inicial i la de tancament per delimitar el període en què el qüestionari 

estarà obert.
• Temps màxim. Determina el temps de què disposa l’estudiant per resoldre el qüestionari.
• Quan el temps expiri. Determina si l’intent de l’estudiant s’envia automàticament en acabar el 

temps, si té un temps de marge per enviar-lo sense que pugui respondre a les preguntes o si 
no es comptabilitza en cas que l’estudiant no l’enviï abans que acabi el temps. Es recomana 
deixar-hi l’opció per defecte Els intents oberts s’envien automàticament.

• Període de gràcia per a la tramesa. Determina el temps de marge que té l’estudiant per enviar 
l’intent en el cas que s’hagi escollit aquesta opció en el paràmetre anterior.

Qualificació
• Intents permesos. Determina les vegades que l’estudiant pot fer el qüestionari.
• Mètode de qualificació. Per a qüestionaris amb diversos intents es pot triar que la nota 

emmagatzemada sigui la del primer intent, la del darrer, la qualificació més alta o la mitjana.
 

Aspecte
• Pàgina nova. Indica el nombre de preguntes que es mostraran per pàgina. Es recomana no 

mostrar-hi més de deu preguntes.
• Mètode de navegació. Quan està activada la navegació seqüencial, l’estudiant ha d’avançar 

pel qüestionari en ordre i no pot tornar a les pàgines anteriors ni saltar cap endavant.
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Comportament de les preguntes

• Barreja dins de les preguntes. Permet mostrar aleatòriament les parts que componen una 
pregunta, barrejant-les cada vegada que l’estudiant entri al qüestionari.

• Com es comporten les preguntes:

 Interactiu amb intents múltiples. L’estudiant respon a una pregunta, n’obté una retroacció 
immediata i, si la resposta no és correcta, té una altra oportunitat amb menys puntuació. A 
sota de cada pregunta hi apareix el botó Comprova. Es poden incloure pistes a la pregunta, 
que apareixen cada vegada que es respon a la pregunta. 
 Mode adaptatiu. Permet a l’estudiant donar diverses respostes a una pregunta en el 

mateix intent. Per exemple, si la resposta és incorrecta, l’estudiant pot donar una altra 
resposta immediatament, i s’aplica una penalització per cada intent equivocat, la qual es 
resta de la puntuació total.
 Mode adaptatiu (sense penalització). És com l’anterior però no s’hi apliquen penalitzacions.
 Retroacció posterior a l’intent. L’estudiant ha de respondre totes les preguntes i enviar el 

qüestionari complet abans que es creï cap qualificació o que es mostri cap retroacció.
 Retroacció diferida amb qualificació basada en certesa (QBC o CBM). És com l’anterior, però 

després de cada pregunta s’afegeix automàticament una pregunta extra com ara «N’estàs 
segur?», i com a resposta s’ofereixen tres opcions: No gaire, Bastant o Molt. Depenent del 
que marqui, l’estudiant rep una penalització o no.
 Retroacció immediata. L’estudiant respon a una pregunta i n’obté retroacció immediata, 

però no pot modificar la resposta. L’estudiant veu el botó Comprova sota de cada pregunta.
 Retroacció immediata amb QBC (CBM). És com l’anterior, però després de cada pregunta 

s’afegeix automàticament una pregunta extra com ara «N’estàs segur?», i com a resposta 
s’ofereixen tres opcions: No gaire, Bastant o Molt. Depenent del que marqui, l’estudiant rep 
una penalització o no.

• Permet tornar a respondre a la pregunta dins un mateix intent. L’estudiant pot fer diversos intents 
de la mateixa pregunta durant la realització d’un sol intent del qüestionari. Requereix que se 
seleccioni l’opció Interactiva amb diversos intents en l’apartat Comportament de les preguntes.

• Cada intent reprèn l’anterior. Permet completar un qüestionari amb l’opció de diversos intents. 
Cada intent successiu comença on s’ha deixat l’intent anterior. 

Opcions de revisió

Aquestes opcions controlen la informació que pot veure l’estudiant a l’hora de fer un intent. 
• Mentre es fa l’intent. Només està disponible per a algunes modalitats de comportament de preguntes.
• Immediatament després de cada intent. La revisió es pot fer en els dos minuts posteriors al 

final d’un intent.
• Més tard, mentre encara estigui obert el qüestionari. La revisió es pot fer en qualsevol moment 

abans de la data de tancament del qüestionari.
• Després que es tanqui el qüestionari. La revisió es pot fer una vegada que ha passat la data 

de tancament.
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Opcions de revisió

Les opcions que s’han de revisar són les següents:
• L’intent; és a dir, les respostes de l’estudiant.
• Les respostes de l’estudiant (que siguin correctes).
• La puntuació obtinguda.
• La retroacció específica de la resposta triada.
• La retroacció general de la pregunta.
• Les respostes correctes.
• La retroacció global del qüestionari.

Aparença
• Mostrar la fotografia d’usuari. Durant l’intent i la revisió a la pantalla s’hi mostra el nom i la 

imatge de l’estudiant.
• Nombre de decimals a les puntuacions. Estableix el nombre de decimals de la qualificació.
• Xifres decimals en les puntuacions de les preguntes. Fixa el nombre de decimals de la 

qualificació de preguntes individuals.
• Mostra els blocs durant els intents. Determina si es mostren els blocs mentre es contesta el 

qüestionari.

Restriccions extra durant els intents
• Demana una contrasenya. Permet establir una contrasenya per accedir al qüestionari.
• Restringeix certes adreces IP. Restringeix l’accés al qüestionari a un rang d’adreces  IP. És una 

opció idònia per a exàmens presencials.
• Retard forçat entre el primer intent i el segon. Determina el temps que ha de passar entre el 

primer intent i el segon.
• Retard forçat entre els intents posteriors. Limita el temps entre el segon intent i els posteriors.
• Seguretat del navegador. Si està seleccionada l’opció Pantalla completa emergent amb 

certa seguretat JavaScript, el qüestionari només s’inicia si l’estudiant té un navegador amb 
JavaScript activat.
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• Permet fer intents sense connexió fent servir l’aplicació mòbil. Si s’activa aquesta opció, 

l’estudiant pot descarregar-se el qüestionari amb l’aplicació mòbil i emplenar-lo sense 
connexió. No es pot habilitar si el qüestionari té un temps límit de realització, si cal una adreça 
web o si es fa servir un comportament de pregunta que no sigui el de retroacció diferida (amb 
QBC o CBM o sense).

Retroacció global
• Retroacció global. Consisteix en un text que es mostra a l’estudiant i que varia en    

 funció de la puntuació obtinguda en el qüestionari.

    Altres paràmetres
• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu    

 l’apartat 1.7, d’aquest manual).

5 Es clica al botó Desa els canvis i visualitza i apareix una pantalla en què s’avisa que el qüestionari no 
té cap pregunta:

6 Es clica a Edita el qüestionari i apareix l’opció d’afegir-hi preguntes. 

7 Es clica a                    perquè es despleguin les tres opcions de preguntes:  

Les opcions d’administració del qüestionari es troben a la icona

Addició de preguntes a un qüestionari

• Afegeix una pregunta…. Permet crear les preguntes del qüestionari al moment (vegeu l’apartat 2.5, 
Banc de preguntes). 
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• Afegeix una pregunta…. Permet crear les preguntes del qüestionari al moment (vegeu l’apartat 2.5, 
Banc de preguntes). 

• Afegeix una pregunta del banc de preguntes. Havent creat les preguntes prèviament (vegeu l’apartat 
2.5, Banc de preguntes), permet afegir-les al qüestionari seleccionant-les del banc de preguntes.

• Afegeix una pregunta aleatòria. Permet incloure al qüestionari preguntes a l’atzar del banc de 
preguntes creat prèviament en el curs. També permet crear una categoria de la qual se seleccionen 
el nombre de preguntes aleatòries indicat en el qüestionari. Per aquest motiu, una vegada decidida 
la quantitat de preguntes d’aquesta categoria que es volen afegir al qüestionari de manera 
aleatòria, cal crear les preguntes que compondran la categoria en qüestió (vegeu l’apartat 2.5, Banc 
de preguntes).

Addició de preguntes aleatòries a un qüestionari

Les preguntes seleccionades es presenten al centre de la pantalla i es poden esborrar del qüestionari en 
qualsevol moment clicant a la icona      . El professorat pot decidir l’ordre en què es mostraran les preguntes, el 
pes o qualificació que tindrà cadascuna i la qualificació màxima del qüestionari. Un cop afegides les preguntes, 
en la imatge següent es mostren altres opcions d’edició:

Edició d’un qüestionari
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No es poden afegir ni treure preguntes d’un qüestionari si algun estudiant ja l’ha contestat; en aquest cas 
només es poden modificar. Sota el títol del qüestionari a la pàgina d’edició hi apareix el missatge següent:

Com funciona?

Per respondre el qüestionari, cal clicar al títol del qüestionari i després al botó Contesta el qüestionari ara. 
Apareix un missatge que demana confirmar l’inici de l’intent. Un cop acceptat, s’inicia l’intent, que finalitza quan 
l’estudiant clica a Envia i acaba. Si el professorat ha establert un límit de temps per respondre el qüestionari, 
quan s’accepta el missatge es posa en marxa el temporitzador i quan s’acaba el temps les respostes s’envien 
automàticament.

Confirmació de l’inici d’intent

El temporitzador, si s’ha activat el límit de temps, apareix al bloc Navegació pel qüestionari, el qual permet a 
l’estudiant navegar pel qüestionari clicant als números de les preguntes i veure ràpidament quines preguntes 
ha contestat i quines no.

Temporitzador

Missatge d’avís d’intents
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Un cop l’estudiant clica a Envia i acaba se li 
demana que ho confirmi.

Confirmació de finalització i enviament de l’intent

La darrera pàgina del qüestionari ofereix la possibilitat de comprovar si s’han desat les respostes, tornar a 
alguna de les preguntes, veure el temps que queda i clicar al botó Envia i acaba.

Seguiment de l’activitat

Quant tots els alumnes han resolt el qüestionari, el professorat té una gran quantitat d’informació. Des de la 
pàgina principal del curs, clicant a l’enllaç al qüestionari i, després, a Intents, pot veure el nombre d’intents fets 
per l’alumnat i, entre altres dades, la qualificació obtinguda en cada pregunta i en total, la data d’enviament 
i el temps invertit.
També pot descarregar aquesta informació amb el desplegable Baixa les dades de la taula com (full de càlcul 
o fitxer) i obtenir dades estadístiques. Clicant a Revisa l’intent en cada entrada de la taula, pot veure el 
qüestionari tal com l’ha contestat l’estudiant.

Si el professorat ha modificat alguna de les preguntes després que algun alumne hagi respost, ha de tornar a 
qualificar els intents clicant a Torna a requalificar-los a tots. 

Pàgina de finalització de l’intent
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Opcions de visualització dels resultats

Informe de resultats

Pot marcar la casella situada a l’esquerra del nom de l’estudiant en qüestió i clicar a Suprimeix els intents 
seleccionats i Tornar a qualificar els intents seleccionats en lloc de requalificar a tots els alumnes.

Als apartats Què incloure en l’informe i Visualitza les opcions pot triar què vol veure en l’informe que es mostra 
a sota.

Clicant al nom del qüestionari des de la pàgina principal del curs i obrint les opcions d’administració (clicant a 
la icona     ) del qüestionari, a Resultats es mostren diferents opcions:

• Respostes. Permet veure de manera detallada i descarregar les respostes de cada pregunta.
• Estadístiques. Mostra informació sobre el qüestionari i la seva estructura i ofereix una anàlisi estadística 

de les respostes de cada pregunta.
• Qualificació manual. Permet qualificar les preguntes de tipus assaig i també canviar la qualificació rebuda 

automàticament en la resta de les preguntes del qüestionari.
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4.9 Retroacció

Per a què serveix?

El mòdul Retroacció permet al professorat fer una sèrie de preguntes als alumnes i analitzar-ne les respostes. 
Es pot configurar perquè siguin anònimes.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir la retroacció, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se 
selecciona Retroacció.
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents: 

Paràmetres generals  
• S’introdueix el nom de la retroacció, i en el camp opcional Descripció s’hi pot escriure informació per 

a l’alumnat, com ara l’objectiu o si és anònima.

Disponibilitat
• Es pot habilitar la retroacció durant un període de temps activant la casella Habilita. Després es 

poden seleccionar les dates dels paràmetres Permet les repostes de i Permet les respostes a.

Paràmetres de la pregunta i de la tramesa
• A Enregistra els noms d’usuari es pot especificar si les respostes són anònimes o si es vol registrar 

el nom de l’estudiant juntament amb les respostes.
• A Permet trameses múltiples es defineix si l’usuari pot enviar les respostes un nombre il·limitat de 

vegades. 
• Habilita la notificació de les trameses permet habilitar els avisos al professorat per cada resposta 

rebuda. 
• Si es vol que les preguntes es numerin automàticament cal activar Numeració automàtica de les 

preguntes.

Després de la tramesa  
• Si s’activa Mostra la pàgina d’anàlisi es pot donar per defecte dades sobre les respostes a l’usuari 

per completar la retroacció.
• Amb l’opció Missatge de compleció es pot incloure la informació que es consideri adient perquè es 

mostri a l’usuari un cop hagi completat l’activitat. 

Exemples d’ús
Retroacció sobre el curs, el professorat, la interacció en grup, els continguts, les pràctiques, la comuni-
cació, etc.
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• A l’opció Enllaç de l’activitat següent es pot definir la pàgina que es mostra en clicar al botó Continua. 
Si es deixa en blanc, es mostra la pàgina del curs.

 Altres paràmetres
• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 1.7, 

d’aquest manual).

5 Per finalitzar, es clica a Desa els canvis i visualitza.      

6 Per començar a crear preguntes, s’ha de clicar a la pestanya Edita les preguntes, i a continuació al menú 
desplegable Afegeix una pregunta a l’activitat, en què s’ha de triar el tipus de pregunta que es vol crear. 
Un cop creades, les preguntes es poden ordenar. Les diferents opcions que figuren al desplegable Afegeix 
una pregunta a l’activitat són les següents:

• Afegeix un salt de pàgina. No és una pregunta; simplement permet separar les preguntes en   
pàgines diferents.

• Etiqueta. No és una pregunta; permet introduir text, imatges o altres objectes a la retroacció.
• Informació. No és una pregunta; introdueix automàticament l’hora de resposta de l’estudiant o el 

nom del curs. Pot ser útil si es descarreguen els resultats en Excel.
• Elecció múltiple. És una pregunta amb diverses opcions de resposta. L’estudiant n’ha de triar   

una o més d’una.
• Elecció múltiple (classificades). És similar a l’anterior, però amb la possibilitat d’associar valors a 

cada opció per calcular mitjanes.
• Resposta de text curta. S’ha de redactar la resposta en un quadre de text, que pot tenir 255 caràcters 

com a màxim. 

Opcions de la retroacció després de la tramesa

Pantalla que es mostra en crear una retroacció
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• Resposta de text llarga. S’ha de redactar la resposta en un quadre de text que pot tenir fins a 
quaranta línies. 

• Resposta numèrica. La resposta ha de ser una xifra. Es pot especificar el rang de resposta.
• Test de Turing. Requereix que l’estudiant escrigui les lletres o xifres que veu en una imatge 

distorsionada. Serveix per comprovar que la retroacció no s’ha fet de manera automàtica.

Es pot posar una etiqueta a la pregunta, per localitzar-la posteriorment.

La visibilitat d’una pregunta pot dependre de la resposta donada en una d’anterior. Així es poden crear 
branques de preguntes. A l’opció Element de dependència es pot triar l’etiqueta d’una pregunta ja creada per 
indicar de quina pregunta depèn la que s’està editant. A Valor de dependència cal indicar la resposta que faci 
aparèixer la pregunta. Les preguntes que depenen d’unes altres han de ser en pàgines diferents.
Amb l’opció Requerit s’indica que és obligatori respondre a la pregunta. 

Un cop creades les preguntes, les opcions d’edició es poden trobar al menú desplegable Edita juntament amb 
altres opcions.

Opcions d’edició

La icona que apareix al costat esquerre (      ) permet canviar l’ordre de les preguntes.
Des de la pestanya Descripció, la icona de previsualització (      ) que apareix darrere el títol de la retroacció 
permet veure l’aspecte final de la retroacció. La resta d’opcions d’administració de la retroacció són al Menú 
d’administració (     ).

Opcions de previsualització i administració

En aquesta activitat el mode de grups es comporta de la manera següent:
• Sense grups. L’estudiant pot veure els resultats generals de la retroacció.
• Grups separats o visibles. L’estudiant només pot veure els resultats de la retroacció del grup.
Tant en un cas com en l’altre, però, només ho poden veure si ho permet el professorat.
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Visualització de l’estudiant (sota el títol apareix si la retroacció és anònima o no)

Si el professorat ho permet, un cop han respost els 
alumnes poden veure la tria feta i el nombre de 
companys que també ha triat cada opció clicant a 
Respostes enviades sota el títol de l’enquesta.

Com funciona?

L’estudiant hi pot accedir durant el temps indicat per respondre (si és així com s’ha configurat la retroacció).

Pantalla que es mostra a l’estudiant quan clica a Respostes enviades
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Seguiment de l’activitat

Per veure les respostes de l’alumnat cal entrar a la retroacció. 
La pestanya Anàlisi mostra els resultats com els veu cada estudiant un cop ha respost. També és possible 
baixar les dades mitjançant el botó Exporta a Excel d’aquesta mateixa pestanya.

A la pestanya Mostra les respostes es pot veure el llistat d’alumnes que han respost (si la retroacció no era 
anònima). Clicant sobre la data, es poden veure les respostes de cada estudiant.

A la pestanya Mostra els que no han respost apareix la llista dels alumnes que encara no han respost a la 
retroacció i la possibilitat d’enviar un correu electrònic a tots o a una part d’aquests estudiants. 

Finalment, la pestanya Plantilles permet fer les accions següents:
• Seleccionar una plantilla ja creada i no haver de crear novament les mateixes preguntes.
• Desar totes les preguntes de la retroacció en una plantilla.
• Suprimir totes les plantilles creades en el curs. 
• Importar o exportar la plantilla mitjançant un fitxer.

4.10 SCORM

Per a què serveix?

Un paquet SCORM (sharable content object reference model) és un contingut empaquetat que segueix 
l’estàndard SCORM d’objectes d’aprenentatge. Aquests paquets poden incloure una o més pàgines amb 
textos, imatges o qualsevol altre element més o menys interactiu que funcioni en un navegador web.

El mòdul Paquet SCORM permet carregar qualsevol paquet SCORM estàndard i convertir-ho en part d’un curs. 
El Moodle no genera el contingut, tan sols el reprodueix i desa les dades generades per la interacció amb els 
estudiants.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir el paquet SCORM, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se 
selecciona Paquet SCORM.
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents:
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Paràmetres generals
• S’escriu el nom de l’activitat.
• Al camp Descripció s’hi pot indicar de manera general en què consisteix l’activitat.

Paquet
• Es pot afegir un paquet SCORM prement al botó Afegeix…       arrossegant el fitxer al requadre 
corresponent. El paquet és un fitxer amb extensió .zip que conté fitxers vàlids de definició de curs SCORM 
o AICC.
• A Freqüència d’actualització automàtica, si no es vol que el Moodle actualitzi el paquet extern de 
manera automàtica cal deixar-hi el valor Mai.

Aparença
• Visualitza permet escollir si el paquet SCORM s’obre en una altra finestra o a l’actual. Si es tria obrir-lo 
en una altra finestra i es clica a l’opció Mostra’n més…, es poden triar la mida i altres opcions de la 
finestra. 
• Mostrar el nom de l’activitat permet que n’aparegui el nom sobre el reproductor de SCORM.
• Mostrar estat dels intents defineix com i on es mostra la puntuació obtinguda: a la pàgina inicial, a 
l’àrea personal o als dos llocs.
• Clicant a Mostra’n més… també es poden seleccionar les opcions següents: 

 L’estudiant omet la pàgina d’estructura. Fa que no es mostri aquest element a l’estudiant.
 Inhabilita el mode de previsualització. Si es mostra aquest botó, l’alumne pot recórrer l’SCORM 

sense que es compti com un intent.
 Mostra l’estructura del curs a la pàgina d’entrada. Si s’activa, la taula de continguts apareix a la 

pàgina de resum de l’SCORM.
 Mostra l’estructura del curs en el reproductor. Indica on es mostra l’estructura de l’SCORM durant 

la visualització o si queda oculta.
 Mostra la navegació. Permet definir la visualització dels botons de navegació:
 No. Els botons no es veuen.
 Sota el contingut. Els botons apareixen sota el contingut del paquet SCORM.
 Flotants. Permet especificar manualment la posició dels botons des de l’esquerra i des de dalt de 

la finestra.
 
Disponibilitat
• Es pot restringir la realització de l’activitat a unes dates determinades.

Qualificació
• Mètode de qualificació permet establir com s’avalua cada intent: 

 Nombre de SCO. Mostra el nombre de SCO aprovats o completats. El valor més alt possible és el 
nombre total de SCO.
 Qualificació més alta. Es mostra la puntuació més alta obtinguda per l’estudiant entre tots els SCO 

aprovats.
 Qualificació mitjana. Puntuació mitjana obtinguda entre tots els SCO.
 Suma de qualificacions. Amb aquest mètode se sumen totes les puntuacions.
 Qualificació màxima permet indicar la nota màxima que es pot obtenir.



154

Activitats

Gestió d’intents
• Nombre d’intents. Defineix els intents permesos.
• Qualificació dels intents. Si es permeten diversos intents, aquesta opció específica si el que es registra 
al llibre de qualificacions és l’intent més alt, la mitjana, el primer intent o el darrer.
• Forçar nou intent. Si s’activa, cada vegada que es visita un paquet SCORM, compta com un nou intent.
• Bloquejar després del darrer intent. Si s’activa, s’impedeixen més intents en haver fet tots els intents 
assignats.

Configuració de compatibilitat
• Forçar completats. Si s’activa, tots els intents que s’inicien es desen com a completats. És útil si el 
paquet SCORM no ho fa per si mateix o no funciona correctament.
• Continuació automàtica:

 No. L’estudiant ha de clicar al botó Continua.
 Sí. L’SCO següent s’obre de manera automàtica.

• Penjada automàtica. Si s’activa, la informació de l’SCORM es desa automàticament.
• Final del formulari.
      
Altres paràmetres
• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 1.7, d’aquest 
manual).

5 Per acabar, es clica a Desa els canvis i torna al curs.

Com funciona?

Cada paquet SCORM té una estructura i contingut diferent, segons com l’hagi creat l’autor. L’estudiant accedeix 
a la pàgina de resum i des d’allà comença a navegar pel paquet SCORM segons l’itinerari dissenyat. En acabar, 
pot obtenir una qualificació, segons el recorregut i les respostes donades, que passa al llibre de qualificacions.

Seguiment de l’activitat

Des de la pestanya Informes s’accedeix a les qualificacions que ha obtingut l’alumnat en cada intent. Si s’ha 
habilitat que l’alumnat pugui fer múltiples intents, es mostren tots els intents. En prémer sobre un intent es pot 
veure la informació detallada del recorregut i les respostes.
Sota tots els intents de l’alumnat apareixen diversos botons i opcions que permeten eliminar els intents selec-
cionats, exportar els resultats en diversos formats (text, ODS o Excel) o modificar les opcions de visualització 
de la pàgina.

A la part superior de la pantalla, sota les pestanyes Info i Informes, es pot seleccionar si es vol tenir una vista 
bàsica dels intents dels alumnes en què només es mostri la nota final (Informe bàsic) o una de completa amb 
tots els detalls de les interaccions amb l’SCORM (Informe d’interaccions). D’aquesta manera, també es poden 
exportar els informes només amb la nota total o amb totes les preguntes detallades. A més, l’informe gràfic 
presenta la distribució de qualificacions per cada element de l’SCORM.
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4.11 Taller   

Per a què serveix?

El mòdul Taller permet la recollida, l’anàlisi i l’avaluació entre iguals dels treballs de l’alumnat, que pot presen-
tar qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processadors de text o fulls de càlcul, i escriure 
text directament en un camp utilitzant l’editor de text. 

Les contribucions s’avaluen mitjançant un formulari d’avaluació de criteris múltiples definit pel professorat. El 
procés d’avaluació entre iguals i el formulari d’avaluació es poden practicar amb antelació fent servir trameses 
d’exemple facilitades pel professorat, que van acompanyades d’una avaluació de referència. 

Es poden avaluar una o més trameses dels companys, i cada estudiant rep dues qualificacions diferents: una 
de les avaluacions que obtingui la seva tramesa i una altra per l’avaluació que faci de les trameses d’altres 
alumnes. Les avaluacions són qualificades automàticament en funció de la resta de qualificacions. Les dues 
qualificacions queden registrades al llibre de qualificacions.

Els tallers es desenvolupen en cinc fases, cadascuna amb unes tasques determinades per a professorat i 
alumnat. El pas d’una a l’altra es pot programar fixant un seguit dates o el pot controlar directament el 
professorat. Les fases són les següents:

1 Configuració
2 Tramesa
3 Avaluació
4 Qualificació de les avaluacions
5 Tancament

Exemples d’ús
Avaluació d’un projecte entre companys, concurs per premiar el millor treball a través de la valoració 
dels estudiants mateixos, avaluació d’un treball mitjançant una plantilla amb diversos elements que 
cal considerar, etc.

Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir el taller, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se selecciona Taller. 
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents:

Paràmetres generals
• Nom.
• Descripció. S’hi pot indicar de manera general en què consisteix l’activitat.
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Paràmetres de qualificació

• Estratègia de qualificació: 

Estratègia Q u a l i f . 
numèrica

Qualif.
sí/no

Qualif.
nivell

Comentaris Descripció

Qualificació 
acumulativa

Sí No No Sí Es fan comentaris i qualificacions dels 
aspectes especificats.

Comentaris No No No Sí Es fan comentaris sobre aspectes 
específics però no es qualifica.

Nombre 
d’errors

No Sí No Sí Es fan comentaris i una qualificació del 
tipus sí/no de les afirmacions definides.

Rúbrica No No Sí No Es fa una qualificació de nivell respecte 
als criteris especificats.

• Qualificació de la tramesa. És la puntuació màxima que pot obtenir l’estudiant per la qualitat del seu treball.
• Qualificació de la tramesa per aprovar. Determina la qualificació mínima per aprovar. El valor s’empra 

quan s’acaben l’activitat i el curs i queda registrat al llibre de qualificacions, en el qual les qualificacions 
aprovades es marquen en verd i les suspeses, en vermell.

• Qualificació de la tasca d’avaluació. És la puntuació màxima que pot obtenir l’estudiant per la qualitat de les 
avaluacions que fa dels treballs dels seus companys.

• Qualificació de la tasca d’avaluació per aprovar. Determina la qualificació mínima per aprovar. El valor s’empra 
quan s’acaben l’activitat i el curs i queda registrat al llibre de qualificacions, en el qual les qualificacions 
aprovades es marquen en verd i les suspeses, en vermell.

• Xifres decimals en les qualificacions. Indica el nombre de decimals que es fan servir.

Paràmetres de la tramesa
• Instruccions per a la tramesa. S’hi poden introduir les instruccions necessàries per dur a 

terme la tasca. És recomanable fer-hi constar la mida i el format dels fitxers que ha d’enviar 
l’estudiant.

• Nombre màxim d’adjuncions a la tramesa. Indica el nombre de fitxers adjunts que es poden 
enviar.

• Tipus de fitxers permesos en la tramesa. Es pot restringir els tipus de fitxers que es poden 
enviar especificant-ne les extensions permeses separades per un coma; per exemple: «jpg, 
mp3». 

• Mida màxima de fitxer. És la mida màxima que pot tenir cada fitxer. Trameses fora de termini. 
Defineix si es poden enviar els treballs fora de termini. Aquests treballs no es poden editar.
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Paràmetres de l’avaluació
• Instruccions per a l’avaluació. S’hi poden escriure les indicacions i recomanacions necessàries 

per avaluar els treballs d’altres estudiants. 
• Usa l’autoavaluació. Indica si cada estudiant ha d’avaluar també el seu propi treball.

Retroacció
• Mode de retroalimentació global. Afegeix un camp de text a la part inferior del formulari 

d’avaluació. La realimentació pot ser opcional o obligatòria.
• Nombre màxim d’adjuncions en la retroalimentació global. Indica el nombre màxim de fitxers 

adjunts amb els quals es pot respondre a l’estudiant.
• Tipus de fitxers permesos en la retroacció. Es pot restringir els tipus de fitxers que es poden 

enviar a l’estudiant especificant-ne les extensions permeses separades per un coma; per 
exemple: «jpg, mp3». Si es deixa en blanc, es permeten tot tipus de fitxers.

• Mida màxima en total dels adjunts de retroalimentació. És la mida màxima permesa del 
conjunt de fitxers adjunts.

• Conclusió. És el text que es mostra als participants al final de l’activitat.

Trameses d’exemple
• Usa exemples. Defineix si el professorat fa alguna tramesa de resposta a la tasca que serveix 

d’exemple amb la qual l’estudiant pot practicar l’avaluació.
• Mode d’avaluació dels exemples. En el cas d’haver activat la casella Usa exemples, aquí es pot 

seleccionar una de tres opcions: si la seva avaluació és voluntària, si s’ha de fer abans d’enviar la 
tasca, o si es pot fer l’avaluació després de la pròpia tramesa però abans d’avaluar altres companys.

Disponibilitat
• Inici de les trameses des de i Data límit per trametre defineixen el període durant el qual es 

poden fer les trameses de resposta.
• Canvia a la fase següent després de la data límit per trametre fa que el taller passi automàti-

cament de la fase de tramesa a la d’avaluació en arribar la data límit de les trameses.
• Inici de les avaluacions des de i Data límit per a l’avaluació marquen el període durant el qual els 

estudiants poden revisar i avaluar els treballs enviats pels seus companys que els han estat assignats.

Altres paràmetres

• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 
1.7, d’aquest manual).

 
5 En acabar, es desen els canvis.
 

Com funciona?

La primera activitat de l’estudiant en un taller és enviar el treball proposat pel professorat, seguint les instruc-
cions de tramesa facilitades. La tramesa està composta per un títol, un text i els fitxers adjunts que permeti la 
configuració. L’estudiant pot modificar el treball sempre que el taller es trobi dins la fase de tramesa.
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Fase de tramesa, en què l’estudiant ha de fer la tramesa clicant a Comenceu a editar la vostra tramesa

Quan el taller entra en fase d’avaluació, a l’estudiant se li presenten els treballs que té assignats per avaluar. 
Llevat que es canviïn els permisos, l’avaluació es fa totalment a cegues, en el sentit que no es coneix l’autor 
de la tramesa. Aquí cada estudiant observa com han resolt el mateix problema altres companys, la qual cosa 
li permet enriquir els seus punts de vista i les seves possibilitats d’aprenentatge. A més, ha d’avaluar amb 
objectivitat i emetre una qualificació justificada.

Avaluació de trameses per part de l’estudiant (dues, en aquest exemple)
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Seguiment de l’activitat

El professorat ha de fer tasques diferents en funció de la fase de desenvolupament en què es trobi el taller. La 
taula de planificació informa de la fase actual i de les accions que cal dur a terme, a més de donar avisos sobre 
el desenvolupament. Clicant a una tasca s’accedeix al lloc on es fa.

Taula de planificació del taller

Després de clicar al botó Avalua es mostra la plantilla d’avaluació definida pel professor per avaluar els treballs. 
La plantilla varia en funció de l’estratègia de qualificació configurada.

Quan el taller es troba en la fase d’avaluació, l’estudiant pot modificar les 
avaluacions que hagi fet.

Passada aquesta fase, es calculen les dues qualificacions finals de 
l’estudiant, pel seu treball i per les seves avaluacions, i es poden consultar 
a la secció corresponent.

Avaluació de trameses 

per part de l’estudiant

Plantilla d’avaluació
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El pas d’una fase a una altra pot controlar-se mitjançant una programació de dates (en la configuració) o 
mitjançant una acció del professor clicant a la icona  de cada fase.

Fase 1. Configuració

En aquesta fase s’acaba de configurar el taller abans de posar-lo en marxa. Les tasques que comprèn són:
 

• Definir la introducció al taller en cas que no s’hagi fet en el pas anterior, durant la creació del taller.
• Definir les instruccions per a la tramesa en cas que no s’hagi fet en el pas anterior, durant la creació del 

taller.
• Editar el formulari d’avaluació. El formulari depèn de l’estratègia de qualificació triada; per exemple, en la 

qualificació acumulativa, el formulari conté un o més aspectes, cadascun amb una descripció, una escala 
de qualificació i un pes específic en la qualificació total.

Tipus de qualificació acumulativa

• Fer trameses d’exemple. Si en crear el taller s’ha activat l’opció Usa exemples, ara és el moment de fer 
una o més trameses, de la mateixa manera en què ho fa un estudiant. Després cal avaluar-les.

Fase 2. Tramesa

És la fase de tramesa de respostes que fa l’alumnat. El professorat ha de seguir els passos següents:

• Assignar les trameses que cal avaluar. L’assignació pot ser aleatòria o manual. En l’assignació aleatòria, el 
Moodle mateix s’encarrega d’adjudicar-les. El criteri pot ser el nombre de treballs que ha d’avaluar cada 
estudiant o el nombre d’alumnes que han d’avaluar cada treball. A més, hi ha diverses opcions:

Si està configurat el mode de grups, es pot impedir que es facin revisions entre iguals dins d’un 
mateix grup. Si s’escull Sense grups com a mode de grups, aquesta opció no apareix.
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Plantilla d’avaluació

Es poden esborrar les assignacions actuals, amb la qual cosa s’esborren totes les assignacions d’ava-
luació que hi ha configurades en aquest moment.

Es pot activar la casella Els participants poden avaluar sense haver enviat res.

Es poden afegir autoavaluacions a fi que els alumnes revisin o autoavaluïn el seu propi treball.

Paràmetres de l’assignació aleatòria

Des de la pestanya Assignació programada l’assignació aleatòria es pot programar perquè es faci automàticament 
en acabar la fase de tramesa. Després d’activar-la, s’han d’omplir les opcions esmentades. En l’assignació 
manual, el professorat decideix quins treballs avalua cada estudiant. De cada participant es pot veure qui 
revisa la seva feina i quins treballs revisa ell.

Assignació manual de revisions

És possible fer una assignació aleatòria i modificar-la més endavant des de l’assignació manual.

• Especificar les instruccions per a l’avaluació en cas que no s’hagi fet en el pas anterior, durant la creació 
del taller.
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Fase 3. Avaluació

El professorat pot qualificar les trameses dels estudiants, però no és obligatori. Després d’avaluar un treball, el 
professorat defineix el pes que té la seva qualificació a l’hora d’establir la qualificació de referència que serveix 
per qualificar les avaluacions de l’alumnat referents a aquest treball. En aquesta fase es mostra una taula amb 
les qualificacions que rep cada treball.

Informe de qualificacions d’avaluacions rebudes i donades

Clicant en una qualificació s’accedeix a la qualificació que s’ha atorgat a cada aspecte.

Fase 4. Qualificació de les avaluacions

En aquesta fase el Moodle calcula de manera automàtica la qualificació de les trameses i la qualificació de 
les avaluacions. Perquè ho faci, cal anar a Paràmetres de la puntuació d’avaluacions, seleccionar un valor a 
Comparació d’avaluacions i clicar a Torna a calcular les qualificacions.

Les dues qualificacions es calculen de la manera següent:

• Qualificació de la tramesa. És la mitjana de les qualificacions rebudes per la tramesa, inclosa la qualifica-
ció atorgada pel professor amb la ponderació que ell defineix. Si el professorat no avalua les trameses, la 
qualificació es calcula només amb la qualificació de l’alumnat.

• Qualificació de la tasca d’avaluació. És la mitjana de les qualificacions rebudes per les avaluacions que 
s’han fet a altres estudiants. Cada qualificació es calcula en funció de la diferència existent entre la quali-
ficació atorgada per l’estudiant i la qualificació de la tramesa. Si el parmetre Comparació d’avaluacions és 
Molt estricta, la qualificació de l’estudiant ha d’assemblar-se molt a la qualificació de la tramesa perquè 
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la seva avaluació rebi una qualificació alta. Si és Molt laxa, les qualificacions que es diferencien molt de 
la qualificació de la tramesa no tenen gaire penalització.

Un cop fets els càlculs, el professorat, si no està d’acord amb alguna qualificació automàtica, pot modificar la 
qualificació d’una avaluació accedint a la taula següent.

L’estudiant, per la seva banda, veu la taula següent: 

Qualificacions de l’estudiant

Significat de cada número en l’informe de qualificacions

A més, sota l’informe de qualificacions, a Eines del taller, el professorat té dos botons:

• Esborra totes les qualificacions agregades, per esborrar les qualificacions de les avaluacions.
• Esborra les avaluacions, per esborrar les qualificacions de les trameses

Taula completa de qualificacions
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Fase 5. Tancament

Quan s’arriba a aquesta fase l’alumnat pot consultar les seves qualificacions. Les dues qualificacions es mostren 
de manera separada a la taula de qualificacions del curs i finalitza el taller.

El quadre següent resumeix les tasques que ha de fer el professorat i les que ha de fer l’alumnat al llarg del taller:

Fase Tasques del professorat Tasques de l’alumnat

Configuració Definir la introducció al taller.
Definir les instruccions per a la tramesa. 
Editar el formulari d’avaluació.
Fer trameses d’exemple (opcional).

Tramesa Donar instruccions per a l’avaluació. 
Assignar les trameses que cal avaluar 
(manualment o de manera aleatòria).

Enviar la seva resposta a l’enunciat 
proposat.

Avaluació Avaluar les trameses de l’alumnat 
(opcional)

Avaluar els treballs que se li han 
anunciat.

Qualificació de les 
avaluacions 

Calcular les qualificacions de les avalua-
cions.

Tancament Consultar les qualificacions finals.

4.12. Tasca   

Per a què serveix?

El mòdul Tasca és una eina que serveix per recollir els treballs de l’alumnat d’un curs. El professorat planteja 
els enunciats i l’estudiant hi treballa i, finalment, envia una solució mitjançant el Moodle. El mòdul permet a 
l’estudiant carregar documents en pràcticament qualsevol format electrònic. Els documents queden emmagat-
zemats i després es poden avaluar i afegir-hi una retroacció o comentari, que arriba a l’estudiant en forma de 
correu electrònic.

La solució d’una tasca no ha de consistir necessàriament a carregar fitxers a la plataforma; hi ha tasques en 
què l’estudiant ha d’escriure directament la solució en una caixa de text del Moodle.

Exemples d’ús
Treballs, lliurament d’exercicis, memòries de pràctiques, etc.
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Com es crea?

1 Des de la pàgina principal del curs, cal clicar a Activa edició.
2 En el tema en què es vulgui afegir la tasca, es clica a Afegeix una activitat o un recurs i se selecciona 
Tasca.
3 Es clica a Afegeix.
4 Es configuren els paràmetres que hi ha en els apartats següents:

Paràmetres generals
• Nom.
• Descripció, en què es planteja l’enunciat. Es poden afegir fitxers addicionals fent servir el selector de 

fitxers o arrossegant-los fins a la finestra. 

Disponibilitat
• Permet configurar la data a partir de la qual es pot enviar la resposta, la data límit d’entrega (que 

és la que es mostra a l’estudiant) i la data límit per a trameses amb retard.

• Si se selecciona Mostra sempre la descripció, l’enunciat es veu sempre que l’activitat sigui visible per 
als estudiants. Si no se selecciona, l’enunciat es manté ocult fins al dia en què es poden fer trameses, 
encara que la tasca sigui visible per a l’estudiant.

Permet trameses des de Dia en què l’alumnat pot començar a enviar els treballs.

Data de venciment Dia límit per a l’entrega que veu l’alumnat. Aquesta data 
és a títol informatiu.

Data límit Data real fins a la qual es poden fer enviaments. Si aquesta 
opció no està activada, l’alumnat pot fer els lliuraments 
en qualsevol moment. Els treballs lliurats entre la data de 
venciment, si s’ha habilitat, i la data límit es consideren 
lliuraments endarrerits i el professorat els veu en vermell.

Tipus de tramesa
  

• Si s’habilita Text en línia, l’estudiant pot escriure la tramesa directament en un quadre de text.
• Es pot limitar el nombre de paraules de la tramesa.
• Si s’habilita Fitxers de la tramesa, l’estudiant ha de carregar fitxers.
• Quantitat màxima de fitxers carregats, si l’entrega de fitxers està habilitada, permet limitar el 

nombre de fitxers per tramesa.
• Amb Mida màxima de cada fitxer de la tramesa es controla la mida dels fitxers que es carreguen.
• Amb Tipus de fitxers admesos es pot especificar quins fitxers pot carregar l’estudiant. Cal 

especificar-ne l’extensió i, si hi ha més d’un format, s’han de separar amb punt i coma (;).
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Tipus de retroacció

• L’opció Comentaris de la retroacció permet fer comentaris personalitzats a les trameses de l’alumnat.
• Si s’ha activat Fitxers de la retroacció, es pot carregar un fitxer com a correcció en avaluar la tasca.
• Amb l’activació de Full de qualificació fora de línia es pot carregar i descarregar un full de càlcul per 

gestionar les notes.  

• En activar Comentaris en línia, si el contingut de la tramesa és de text en línia, quan es qualifica una 
tasca la retroacció es mostra en el camp de comentaris i així la correcció és més senzilla, ja que s’hi 
pot escriure d’un color diferent o editar directament el text original.

 

Paràmetres de la tramesa

• Si s’activa Requereix que els estudiants facin clic al botó Tramet, l’estudiant ha de confirmar la 
tramesa com a definitiva, de manera que pot carregar fitxers com a esborranys i fer-hi tot tipus de 
canvis fins que es decideixi a fer la tramesa final.

• Si s’activa Requereix que els estudiants acceptin el compromís de tramesa, l’estudiant ha d’assegurar 
que la tramesa que fa és seva, llevat de la bibliografia a la qual faci referència.

• Segons l’opció que es triï a Intents reoberts, es dona a l’alumnat diverses possibilitats:
  - Impossibilitat de fer reenviaments.

- Possibilitat de permetre el reenviament de manera manual.
- Reenviament automàtic fins que s’arribi a la qualificació per aprovar. Aquest valor s’estableix 
a l’opció Qualificació per aprovar, a la secció dels paràmetres de la tasca. 

• Quantitat màxima d’intents indica quantes vegades es pot reenviar la tasca. 

Tipus de retroacció

Paràmetres de la tramesa 
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Notificacions
• Notifica les trameses a qui qualifica permet rebre un avís cada cop que s’envia una tasca.
• Notifica el retard en les trameses a qui qualifica permet rebre un avís cada cop que s’envia una tasca 

fora de les dates establertes.
• Paràmetre per defecte per a «Notifica als estudiants» permet habilitar l’enviament d’un avís a 

l’estudiant en qualificar-ne les tasques.

Qualificació
• A Qualificació es pot triar el tipus de qualificació que es vol fer servir per a l’activitat. En triar Escala, 

a continuació es pot seleccionar el tipus d’escala usada d’una llista desplegable (per a la gestió 
de les escales, vegeu l’apartat 2.4, «Gestió de qualificacions»). Si se selecciona Puntuació, es pot 
triar la puntuació màxima de l’activitat a l’opció corresponent. Si se selecciona Cap com a tipus de 
qualificació, l’activitat no es té en compte en la qualificació del curs.

• Mètode de qualificació permet triar el mètode de qualificació.
Qualificació senzilla. Qualificació numèrica tradicional o amb una escala textual.
Guia de qualificació. Es compon d’un conjunt de criteris, avaluables sobre una puntuació 
màxima.
Rúbrica. Es compon d’un conjunt de criteris, cadascun amb diversos nivells. La qualificació es 
calcula segons la puntuació assignada als nivells seleccionats.

• Amb Categoria de qualificació es controla la categoria en què s’ubiquen les qualificacions al llibre 
de qualificacions.

• A Qualificació per aprovar es pot establir la nota a partir de la qual l’activitat es considera superada.
• Amb Qualificació a cegues es pot ocultar la identitat dels estudiants als avaluadors.
• Un cop configurada i iniciada la qualificació, aquesta opció es bloqueja i no es pot canviar.
• Es pot controlar l’estat de cada enviament i la notificació de la qualificació activant Utilitza el flux 

d’avaluació.

Paràmetres de la tramesa en grup
• Els estudiants trameten en grups permet l’entrega conjunta d’una tasca, la qual és compartida, 

visible i editable per a tots els membres del grup.
• Cal formar part d’un grup per fer una tramesa impedeix que els alumnes que no pertanyen a cap 

grup puguin fer una tramesa.
• Requereix la tramesa de tots els membres del grup determina la necessitat que cada membre 

confirmi l’enviament.
• Amb Agrupament per als grups d’estudiants es poden formar els equips d’alumnes. Si no s’especifica 

agrupament, es fa servir la configuració de grups predeterminada.

Paràmetres de la tramesa en grup
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Altres paràmetres
• S’hi poden seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats (vegeu l’apartat 1.7, 

d’aquest manual).

• Es pot triar un avaluador concret per a cada entrega de la tasca activant Utilitza l’assignació 
d’avaluadors.

Configuració de qualificació

Qualificació amb rúbriques

Si se selecciona Qualificació per rúbriques, 
apareix una nova pantalla que permet 
canviar el mètode de qualificació a la 
qualificació numèrica tradicional, a guia de 
qualificació, o definir i editar la rúbrica de 
la tasca.
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Si es crea una rúbrica des de zero, apareix una pantalla nova per detallar-ne el nom, una descripció breu i els 
diferents paràmetres que es qualifiquen i el valor de cadascun:

• L’opció Afegeix criteri permet definir nous criteris de qualificació; per exemple: estructura del treball, 
qualitat del contingut, comprensió del tema tractat, presentació, temàtica, etc.

• Per defecte, cada criteri de qualificació té tres nivells. Els nivells reflecteixen en quina proporció s’ha 
acomplert i la puntuació que s’atorga a aquest criteri. Es poden afegir tants nivells com es vulgui amb 
l’opció Afegeix nivell.

Es crea una nova còpia de la rúbrica per a cada tasca que la faci servir; així, un canvi en la 
definició de la rúbrica en una tasca no afecta altres tasques on s’utilitzi la mateixa rúbrica.

Si no hi ha cap rúbrica definida, apareixen dues opcions:

• Defineix el formulari de qualificació des de zero. Es crea una rúbrica (formulari de qualificació) en blanc 
i es defineix des de zero. 

• Crea un formulari de qualificació nou a partir d’una plantilla. Permet tornar a utilitzar una rúbrica definida 
prèviament. Es pot copiar qualsevol de les rúbriques que s’han definit en altres tasques.

Creació d’una rúbrica
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Per editar un criteri o un nivell, només cal clicar al quadre corresponent.

Edició de criteris i nivells d’una rúbrica

A Rúbrica es poden configurar una sèrie d’opcions, com ara l’ordre dels nivells, si els punts de cada nivell 
s’han de mostrar durant l’avaluació o si els punts de cada nivell es mostren a l’estudiant, si es permet afegir 
comentaris per a cada criteri durant l’avaluació o si aquests comentaris són visibles.

A l’hora de desar la rúbrica hi ha dues opcions:
• Desa com a esborrany. La rúbrica es desa però, com que és un esborrany, no es pot fer sevir per avaluar.
• Desa la rúbrica i fes-la efectiva. La rúbrica es desa i es pot usar en l’avaluació.

 
Si se selecciona Qualificació per guia de qualificació, apareix una pantalla que permet canviar el mètode de 
qualificació a la qualificació numèrica tradicional o a rúbrica, o definir i editar la guia de qualificació de la tasca.

Si no hi ha cap guia de qualificació definida, apareixen dues opcions:
• Defineix el formulari de qualificació des de zero. Es crea una guia de qualificació (formulari de qualificació) 

en blanc i es defineix des de zero.
• Crea un formulari de qualificació a partir d’una plantilla. Permet tornar a utilitzar una guia de qualificació 

prèviament definida. Es pot copiar qualsevol de les guies que hàgiu definit en altres tasques.

Qualificació amb guia de qualificació
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Es crea una nova còpia de la guia de qualificació per a cada tasca que la fa servir; així, un 
canvi en la definició de la guia en una tasca no afecta les altres tasques que utilitzen la 
mateixa guia de qualificació prèviament definida. Es pot copiar qualsevol de les guies que 
s’han definit en altres tasques.

Si es crea una guia de qualificació des de zero, apareix una 
pantalla nova per detallar-ne el nom, una descripció breu 
i els diferents paràmetres que es qualifiquen i el valor de 
cadascun.

Creació d’una guia de qualificació

• Afegeix criteri permet definir 
nous criteris de qualificació; 
per exemple: estructura del 
treball, qualitat del contingut, 
comprensió del tema tractat, 
presentació, temàtica, etc.

Edició de criteris d’una guia de qualificació
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• Amb Afegeix un comentari utilitzat freqüentment es 
pot incorporar un comentari freqüent clicant al quadre 
corresponent.

Edició de comentaris

A la guia de qualificació també es pot mostrar als estudiants la definició de la guia durant l’avaluació o les 
puntuacions per criteri.

A l’hora de desar la nova guia de qualificació hi ha dues opcions: 
• Desa com a esborrany. Es desa però, com que és un esborrany, no es pot utilitzar per avaluar.
• Desa la guia de qualificació i fes-la efectiva. Es desa i es pot usar en l’avaluació.

Vista de la tramesa que té l’estudiant

Com funciona?

Un cop configurada la tasca, l’estudiant en pot llegir l’enunciat i enviar el treball. Depenent de la configuració 
de la tasca, s’ha d’escriure un text directament al Moodle o bé s’han de carregar fitxers. 

Seguiment de l’activitat

Des de l’enllaç de la tasca a la pàgina principal del curs s’accedeix al resum de la tasca i l’enllaç Visualitza/
Qualifica totes les trameses permet accedir als diferents treballs enviats per l’alumnat des d’on es poden 
baixar, revisar o avaluar.
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A la part superior de la pantalla hi ha el desplegable Acció de qualificar amb les opcions següents:

• Descarrega totes les trameses, per obtenir tots els fitxers lliurats en un fitxer comprimit.

• Visualitza el llibre de qualificacions, per accedir a les qualificacions del curs.

Visualització de les tasques enviades

Desplegable amb accions sobre les qualificacions

En cas d’haver-ho configurat prèviament a la tasca, apareixen tres opcions més: 

• Puja el full de qualificacions. Permet carregar 
qualificacions mitjançant un fitxer.

• Descarrega el full de qualificacions. Proporciona 
un full de càlcul amb les qualificacions 
obtingudes per cada estudiant.

• Puja múltiples arxius de retroacció. Permet 
carregar més d’un fitxer d’un sol cop.
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Al cos principal de la pantalla, al costat de la columna Qualificació hi ha la columna Edita, que permet:

• Actualitzar la qualificació assignada a un estudiant.
• Fer canvis en la tramesa o impedir que es facin canvis en la tramesa, intercanviant entre l’esborrany i 

l’enviament definitiu.
 A Concedeix una pròrroga el professorat pot concedir una pròrroga a un estudiant concret en el lliurament 
de la tasca.

Sota el cos principal de la pantalla en què consten els noms dels estudiants i els seus lliuraments, hi ha un nou 
desplegable amb el qual, després d’haver marcat els lliuraments sobre els quals es vol actuar, el professorat 
pot executar l’opció triada.

Desplegable Edita a la pàgina de les trameses

Desplegable Amb la selecció…

A la part inferior de la pantalla es presenten diverses opcions:
• Tasques per pàgina. Permet definir el nombre d’alumnes que apareixen a la pàgina.
• Filtre. Permet seleccionar les tasques segons l’estat.
• Qualificació ràpida. Permet qualificar les tasques en aquesta mateixa pàgina.
• Mostra sols les inscripcions actives. Mostra únicament els alumnes amb inscripció vigent al curs.
• Descarrega les trameses en carpetes. Permet la descàrrega agrupada en carpetes de trameses formades 

per més d’un fitxer.

Per qualificar les tasques hi ha dues opcions:
• Utilitzar les caselles de la columna Qualificació, si s’ha habilitat la qualificació ràpida (aquest mètode no 

està disponible si s’ha seleccionat la qualificació mitjançant rúbriques o guia de qualificació).
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Visualització generada pel Moodle de la tramesa en PDF

i opcions de qualificació simple

• Clicar al botó Qualificació que apareix a la columna de qualificació i que dona accés a la pantalla de 
qualificació. 

A la pantalla que apareix per defecte:
• A la banda dreta, el Moodle genera la visualització en format PDF de la tramesa de l’estudiant (si ha 

enviat un PDF), amb una barra d’edició per corregir-ne el contingut.
• A la banda esquerra, apareixen les opcions de l’estat de la tramesa, el fitxer adjunt, comentaris de 

l’estudiant, les caixes per especificar la qualificació i comentaris de retroacció.

El professorat pot marcar, subratllar, fer anotacions, etc., en el document, i crear-ne un altre que l’estudiant pot 
descarregar. La taula següent descriu les icones que es poden fer servir a l’editor PDF:
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Permet filtrar la cerca de comentaris.
 

Permet fer comentaris al document.
 

Permet seleccionar el color del comentari.
 

Permet moure el document per passar pàgina, per exemple.
 

Permet seleccionar accions fetes en l’editor PDF i elimina-les.
 

Permet escriure al document (com un llapis).
 

Permet afegir una línia en el document.
 

Permet afegir un quadre.
 

Permet encerclar parts del document.
 

Permet subratllar i destacar parts del document.
 

Permet triar el color amb què es subratlla i es destaca.
 

Permet incloure una marca al document.
 

Permet escollir una marca entre les següents:          

Les opcions de visualització es poden canviar amb les diferents icones que figuren a la cantonada inferior 
esquerra. A part de la que es mostra en la imatge anterior, es pot triar mostrar només la tramesa en PDF per 
corregir-la i mostrar només les opcions de tramesa, qualificació i retroacció.

Opcions de visualització de tramesa i qualificació

Depenent del mètode de qualificació configurat en crear la tasca, apareixen diferents opcions per qualificar:

• Si a Mètode de qualificació se selecciona Qualificació senzilla (imatge anterior), el professorat ha de 
donar una qualificació numèrica o d’escala, pot seleccionar l’estat i l’avaluador de la tasca, disposa 
d’un editor de text en línia per posar un comentari a l’estudiant, permet carregar fitxers de retroacció i 
notificar a l’estudiant que se l’ha avaluat.

A la part superior d’aquesta finestra hi ha la informació de l’estudiant, l’estat de la tramesa, data en què 
es va fer el lliurament, en vermell si manca la qualificació, la data també en vermell si el lliurament és 
posterior a la data límit, i els fitxers que ha carregat.
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A la part intermèdia de la finestra s’estableix la nota obtinguda a la tasca i, a la part inferior, amb l’editor 
de text es pot escriure un comentari com a correcció a l’estudiant.

Qualificació d’una tasca (enviament de fitxer)

amb qualificació simple (vista sense PDF)

Per acabar, cal clicar al botó Desa els canvis.

• Si a Mètode de qualificació s’ha seleccionat Guia de qualificació, a la part superior de la pantalla apareix 
la resposta de l’estudiant a la tasca. A Qualificació apareix la guia de qualificació amb els diferents 
criteris de qualificació i les seves puntuacions. El professorat puntua els aspectes de la tasca a les caselles 
respectives sobre el valor màxim que hi hauria atorgat.

També és possible fer un comentari en l’avaluació de cada criteri. A Comentaris de retroalimentació es 
pot afegir un comentari general sobre l’avaluació total. També es pot carregar fitxers de retroacció, enviar 
de nou la tasca, visualitzar els lliuraments anteriors i utilitzar l’editor PDF. Per finalitzar, cal clicar al botó 
Desa els canvis.
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• Si a Mètode de qualificació se selecciona Rúbrica, a la part superior de la pantalla apareix l’enviament de 
l’estudiant a la tasca. A Qualificació apareix la rúbrica de qualificació amb els diferents criteris d’avaluació 
i els nivells.

Qualificació per rúbrica

El professorat ha de clicar als nivells per triar la qualificació més apropiada de cada criteri. Els nivells 
seleccionats es destaquen en verd.

També és possible posar un comentari en l’avaluació de cada criteri. A Comentaris de retroalimentació 
es pot afegir un comentari general sobre l’avaluació total. També es pot carregar fitxers de retroacció, 
enviar de nou la tasca, visualitzar els lliuraments anteriors i utilitzar l’editor PDF. Per finalitzar, cal clicar 
al botó Desa els canvis.
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4.13. Wiki 

Per a què serveix?

El mòdul d'activitat wiki permet als participants afegir i editar una col·lecció de pàgines web. Un wiki pot ser 
de col·laboració, on tothom té la possibilitat d'editar, o individual, on cadascú té el seu propi wiki que només 
ell/a poden editar.

Bàsicament, és una web que pot ser creada entre els participants d'un curs sense necessitat que tinguin 
coneixements d'HTML.

En Moodle, els wikis són una eina eficaç de treball col·laboratiu. Els participants d'un curs poden crear 
documents col·laborant entre si en un únic wiki, o cada estudiant pot tenir un wiki individual.

Exemples d’ús: treballs en grup, posada en comú d’apunts, recopilació d’informació, 
informe en comú, etc.

Com es crea?

Per afegir un wiki a Moodle, seguiu els passos següents:

1 Activeu el Mode d’edició del curs.
2 En el tema que vulgueu, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Wiki.
3 Cliqueu a Afegeix.

Els aspectes que s’han de configurar es classifiquen per apartats:

Paràmetres generals
• Indicar el nom del wiki.
• Descripció: si es vol, es pot afegir un text que especifiqui la temàtica i finalitat del wiki el   

Wiki, un text que especifiqui la seva temàtica i  finalitat.
• Mode Wiki. Determina de quina manera qualsevol persona pot editar el wiki (si és col·la    

boratiu) o de quina manera cadascú té el seu propi wiki (individual).
• Nom de la primera pàgina.

Format
• Format per defecte: determina el format que es farà servir quan s’editin pàgines:

HTML: és l’editor HTML propi de Moodle .
Creole: és el llenguatge d’etiquetes wiki que té disponible una barra d’eines d’edició.
Nwiki-Mediawiki: és un llenguatge d’etiquetes semblant al del mòdul Nwiki. 
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• Força el format: si es marca aquesta casella no es pot elegir el format quan s’edita el wiki.

Altres paràmetres
• Seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats. Veure apartat 1.7, d’aquest manual.

         5 Per acabar, clicar al botó Desa els canvis i torna al curs.

En aquesta activitat la Manera grup es comporta de la següent manera:
• Sense grups: tots els estudiants col·laboren entre si.
• Grups separats: els estudiants només poden interactuar amb membres del seu grup.
• Grups visibles: els estudiants només poden intervenir en el wiki del seu grup però poden veure els 

dels altres grups.

Com funciona?

Un wiki comença amb una pàgina principal. Cada autor hi pot afegir altres pàgines simplement afegint-hi 
enllaços des de la pàgina wiki principal.

Un cop creat, Moodle mostra la pantalla d'edició de la primera pàgina, on cal:

1 Posar-ne el títol: és el nom  que s'utilitza per 
enllaçar aquesta pàgina des de les altres.

2 Elegir el format amb què s’editarà.

Creació de la pàgina

Quan es crea una pàgina nova apareix el formulari d’edició al centre de la pantalla, per afegir-hi contingut. El 
botó Previsualització permet comprovar com queda la pàgina un cop editada
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Per afegir pàgines noves enllaçades des de l’actual, poseu el nom de la pàgina nova entre dos parells de 
claudàtors, és a dir, [[paraula]]. Quan deseu la pàgina editada, es mostrarà el resultat i els enllaços a noves 
pàgines apareixeran de color vermell. 

Per crear i editar una pàgina, cliqueu a l’enllaç de color vermell: apareixerà la pantalla de creació d’una pàgina 
nova. Els enllaços a pàgines ja creades apareixen de color blau. 

Edició de la pàgina

Afegint i enllaçant noves pàgines

També es pot crear una pàgina nova des de l’opció Nova que apareix sota el nom del wiki en el bloc Navegació 
(si s’ha afegit al curs). Tingueu en compte, però, que si feu servir aquesta opció heu de posar l’enllaç en una 
pàgina ja creada escrivint el nom de la nova pàgina entre claudàtors dobles. Això fa que la nova pàgina sigui 
accessible; si no, queda aïllada de la resta del wiki.
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Opcions Wiki del bloc Navegació

A l’àrea editable de la pàgina d’edició, hi ha les etiquetes que també són opcions del bloc Navegació:

• Mostra: mostra tota la pàgina en mode de vista.
• Edita: permet editar la pàgina.
• Comentaris: mostra els comentaris que s’hagin fet.
• Historial: permet veure què s’ha modificat en el wiki, comparar diferents versions i restaurar versions 

antigues.
• Mapa: permet veure diferents àrees del wiki com una llista de les pàgines que el formen, les contribucions, 

les pàgines modificades o sense enllaçar, etc. Es pot elegir què es vol veure amb el menú desplegable 
Vista de l’opció Enllaços del Mapa.

• Fitxers: permet accedir a tots els arxius emprats en el wiki.
• Administració (opció només disponible per al professorat): permet esborrar una versió d’una pàgina o 

tota la pàgina triada. La pàgina principal no es pot esborrar.

Afegint i enllaçant noves pàgines
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4.14 Xat

Per a què serveix?

El xat de Moodle és una eina de comunicació que permet als usuaris mantenir converses en temps real. Els 
participants han de ser al sistema tots alhora per participar en les sales de xat.

Com es crea?

1 Activeu el Mode d’edició del curs.
2 En la setmana o el tema oportú, cliqueu a Afegeix una activitat o un recurs i seleccioneu Xat.
3 Cliqueu a Afegeix.

Els aspectes que s’han de configurar es classifiquen per apartats: 

Paràmetres generals
• Indiqueu el nom de la sala.
• Descripció (text que especifiqui la temàtica de la sala i les normes d’ús, si escau).

Sessions de xat
• Establiu la data de la propera sessió de xat seleccionant el dia, el mes, l’any i l’hora al camp  Proper 

dia i hora de xat. 
• Mitjançant Repeteix/publica els horaris de les sessions incloeu automàticament al calendari del 

curs esdeveniments per informar els estudiants de les sessions en què s’utilitzarà el xat. Aquestes 
cites són només informatives: no impliquen que la sala només funcioni en aquests moments. 

• Desa les sessions anteriors. Permet gravar les sessions per consultar-les posteriorment. Permet 
visualitzar les intervencions a la sala als usuaris que no són al sistema a l’hora fixada.

• Tothom pot veure les sessions anteriors. Determina si tots els usuaris poden accedir a les 
sessions gravades, o només els professors.

Altres paràmetres
• Seleccionar la resta de paràmetres comuns a totes les activitats. Veure apartat 1.7 d’aquest manual.

4 Cliqueu a Desa els canvis i visualitza.

Exemples d’ús: atenció de tutories, intercanvi ràpid d’idees en un grup, consultes a un expert, treball 
en equip, etc.
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En aquesta activitat, el Mode de grup es comporta de la manera següent:
 a) Sense grups: tots els estudiants poden dialogar entre si.
 b) Grups separats: els estudiants només poden interactuar amb els membres del seu grup.
 c) Grups visibles: els estudiants només poden intervenir en el xat del grup al qual estan   
 associats, però poden veure totes les intervencions d’altres grups.

Com funciona?

Per utilitzar el xat com a eina de comunicació, cal crear una sala de xat. El docent pot crear una única sala per a 
tot el curs i aprofitar-la per a múltiples sessions. També pot crear diverses sales per a diferents usos. Si es confi-
guren a Mode de grup, diversos grups poden treballar alhora en una mateixa sala de manera independent.

Dins de la sala, cada persona pot escriure el que vulgui a la línia qui hi ha a la part inferior de la pantalla, i clicar 
a la tecla Enter o Envia per enviar-ho. El text apareix a continuació de l’última intervenció. A més, es mostra la 
foto i el nom de l’autor, i l’hora de la intervenció. A la dreta es mostren els usuaris presents a la sala.

Sala de xat en funcionament

S’ha de tenir en compte que, si una sala és visible, la pot fer servir qualsevol usuari sense necessitat que el 
docent l’activi o hi sigui present. El diàleg que té lloc en una sala pot quedar desat i consultar-se o es pot 
exportar com a pàgina web, per a tots els estudiants, si es configura així.

No és recomanable fer sessions de més de deu usuaris, ja que el diàleg pot ser difícil de moderar i 
l’aparició dels missatges a la pantalla pot alentir-se.








