
Novetats  
 

Què és? Com 
funciona? 

Diverses opcions per  
condicionar l'accés o la 
finalització de les 
activitats.  

Més opcions de 
configuració de l'àrea 
personal.  
Fàcil importació i 
exportació de fitxers 
privats. 

Permet importar i 
exportar arxius des de 
repositoris  externs. 

Diverses opcions de 
configuració que 
permeten la 
personalització del curs. 

Permet enviar i auto 
avaluar treballs grupals  
mitjançant l’eina de text 
en línia i arxius adjunts. 

Opcions  de millora  
del curs 

Simplificació dels 
Recursos 

Blocs 

My Home 

Tallers 

Nou sistema de 
seguiment del progrés 
dels estudiants. 

Nova àrea personal amb 
un nou espai virtual per a 
arxius privats. 

Nou selector d'arxius 
més dinàmic i fàcil.  
Opció Arrossegar i Deixar 
anar per pujar arxius. 

Nous blocs dinàmics i 
minimitzables a una 
barra lateral i que poden 
ser visibles a les 
activitats. 

Nova activitat de 
desenvolupament en 
grup i amb opció 
d'autoavaluació. 

Blogs 

ePortfolios 

Moodle al teu  
iPhone 

     Clonació 

Integració 

És un diari públic en línia 
construït per professors i 
alumnes amb formats i 
personalització Web. 

La clonació és la 
duplicació de recursos o 
activitats amb el mateix 
contingut. 

Permeten 
emmagatzemar, exportar 
o publicar elements de 
Moodle a diferents 
plataformes. 

Aplicació per a iPhone 
per pujar arxius, imatges, 
vídeos o àudio. 

Permet la restauració del 
contingut del curs a 
partir de la còpia de 
seguretat i de la 
importació des d'altres 
cursos. 

Es desenvolupa al Menú 
Blog, que permet 
incloure entrades en 
relació a una activitat o 
recurs. 

Funciona amb  l'aplicació 
de Moodle 2.4 que es 
troba a l’AppStore 
d'Apple.  

Mitjançant la 
configuració i addició de 
repositoris externs, 
permet la interacció 
d'arxius entre aquests i 
Moodle. 

Actua mitjançant el botó 
de duplicació  
visible a cada activitat o 
recurs en Mode Edició. 

 
Permet la creació d'un 
arxiu amb tota la 
informació del curs per 
ser exportat a un 
repositori extern. 
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