
 

 

Campus Virtual 
Càrrega de grups amb Moodle 2.x 



Es fa a través de l’opció Crea grups, que es troba al bloc UB Administració, 

normalment situat a la part superior dreta del curs: 

Com que aquest sistema no serveix per inscriure alumnes al curs, cal que els 

alumnes ja estiguin carregats al curs. 



Per fer servir aquesta funcionalitat, cal disposar d’un fitxer de text que ha de 

contenir una línia per cada alumne, només amb el seu número de NIUB i el grup 

al qual el volem afegir. A més a més, aquest fitxer també inclourà una primera 

línia que servirà d’encapçalament, amb els identificadors. Exemple: 

  

 niub;grup 

 niub12345678;M01 

  

A Llistes de matriculats del bloc UB Administració del Campus Virtual podeu 

obtenir un llistat amb el NIUB dels alumnes. 

 

En el cas d’alguns ensenyaments, si teniu grups d’alumnes de pràctiques 

assignats, des de Secretaria rebreu un fitxer en format Excel amb els grups, que 

conté les dades que calen (NIUB i grup de pràctiques on s’ha matriculat 

l’alumne). 

  

Cal transformar aquest fitxer d’Excel en fitxer de text i amb el format que 

necessita el Campus Virtual. Per això cal esborrar totes les columnes que hi hagi 

excepte les del NIUB i la del grup (o afegir-la, si cal). 

 



Cal canviar els encapçalaments d’aquestes columnes per “niub” i “grup”. 

L’arxiu resultant ha de tenir aquest aspecte: 

Després guardem el fitxer amb format CSV (separat per 

comes) i tanquem l’arxiu. 



Obrim l’arxiu que acabem de desar com CSV amb el bloc de notes i ens fixem 

en quin caràcter s’utilitza per separar el NIUB del grup (, o ;).  

 

Anem al curs del Campus Virtual on volem carregar els grups, a través de l’opció 

Crea grups:  



Pugem el fitxer CSV. Al desplegable Delimitador CSV, triem el delimitador que 

correspon: 



Premem el botó Carrega grups. En veurem una previsualització.  

 

Hem de tornar a prémer el botó Carrega grups. Si la càrrega ha funcionat 

correctament, es veu aquest missatge: 



Per comprovar que tot és correcte anem a Configuració  > Usuaris > Grups: 



 

 

 

Moltes gràcies! 
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