
 

Pràcticum del Grau de Pedagogia: Coordinació. 



El Campus Virtual de la Universitat de Barcelona es basa en la plataforma 
Moodle (http://moodle.org), un paquet de software per a la creació de cursos i 
webs a Internet. Es tracta, segons els mateixos desenvolupadors, d’un projecte 
en procés de millora constant amb un disseny que es basa en la filosofia 
d’aprenentatge coneguda com a pedagogia constructivista social. Sense entrar 
ara en un debat pedagògic, el que cal entendre és que moodle és una 
plataforma que permet al professor crear cursos i gestionar-los de la manera 
que li resulti més convenient, sense oblidar, però, que el fet mateix d’utilitzar 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ja predisposen a un tipus de 
metodologia més col·laborativa i constructivista.  
  
El mot “Moodle” és l’acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorn d’Aprenentatge Dinàmic Orientat a Objectes i Modular) i 
és un software lliure (Open Source) que es distribueix gratuïtament sota la 
Llicència Pública GNU. 
 

http://moodle.org/
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html


Una de les característiques més importants del Moodle UB és que 
tant l’oferta de les places de pràctiques per part de les 
organitzacions que col·laboren amb els nostres estudis, com 
l’assignació de dites places a l’alumnat es realitza a través del 
campus virtual, gràcies a la implementació de l’aplicació 
corresponent.  

  

Aquest procés suposa, per una banda, la digitalització de les dades 
de les organitzacions –que cal que emplenin un formulari amb 
diferents camps (dades fiscals, places ofertades, descripció de la 
plaça, etc.)- i dels alumnes -que han d’emplenar un formulari amb 
les seves dades personals i preferències. 

 



 NO 
Accediu a l’adreça: http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=6437 PAS 1 

A l’apartat 
Institucions del 
Pràcticum de 
Pedagogia cliqueu 
 damunt 
«Formulari per 
registrar-se, per 
primera vegada, 
com institució» 

http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=6437


Heu d’omplir 
tots els camps 
de la fitxa.  
 
Una vegada 
omplerta heu 
de clicar sobre 
el botó 
«Registra» 

PAS 2 



Important! Després de registrar-vos heu de sortir del Moodle i tornar a entrar. 
Aquesta vegada omplint els camps de «Nom d’usuari i Constrasenya»  

PAS 3 

Important!  



Cliqueu damunt de  
 I després… 

Cliqueu damunt i us sortirà el 
formulari 

PAS 5 

PAS 4 



Cliqueu damunt «Afegeix una entrada» 

Ompliu tots els camps de la fitxa.  
En acabar cliqueu damunt del botó 
«Desa i visualitza» 

Heu acabat d’ofertar places de pràctiques! 

PAS 6 

PAS 7 


