
 

Campus Virtual 

Tasques Moodle 2.x: afegir comentaris als PDF dels 
alumnes 



Cliqueu a l’enllaç de la tasca 

a l’inici del vostre curs per 

accedir a les trameses. 

 

Per qualificar una tasca 

només cal que cliqueu a 

l’enllaç Visualitza/Qualifica 

totes les trameses. 



Un cop a les qualificacions de la tasca, cliqueu a la icona Qualificar que es 

troba a la columna de Qualificació. Si la tramesa té un PDF adjunt, Moodle 

us permetrà afegir-hi comentaris sense haver-lo de descarregar. 



Al primer bloc, Estat de la tramesa, 

podreu veure els detalls de la tramesa.  

Si cliqueu a l’arxiu adjunt podeu 

descarregar-lo. 

Per afegir comentaris a un 

PDF adjunt a una tramesa, 

baixeu a l’apartat Qualificació. 

 

Cliqueu a Llança l’editor PDF 

que es troba a sota dels 

comentaris de la retroacció. 



Pàgina actual 

Canviar pàgina  

Buscar comentari 

Afegir comentari 

Color del  
comentari 

Cursor 

Inserir forma 

Ressaltar 

Color de la 
forma 

Segell 

L’editor de PDF té una barra d’eines com la següent: 



Per afegir un comentari cliqueu a la icona Afegir comentari i desplaceu el 

ratolí.  

Podeu eliminar el comentari o afegir-lo a la llista amb les opcions que 

trobareu a la icona superior dreta. 



Per afegir una forma, cliqueu a la icona corresponent i desplaceu el ratolí allà 

on voleu tenir la forma. En aquest cas triem un quadrat/rectangle.  

Podeu canviar el color de la forma amb la icona gota. 

Color de la forma 

Formes 



Per subratllar un text, cliqueu a 

la icona ressaltar que es troba 

al costat del cercle. Podeu 

canviar el color del ressaltat 

amb la icona de la  gota. 



Per afegir un segell/marca o una   

emoticona, cliqueu a la icona X 

que es troba al final de la barra. 

 

Trieu la forma i desplaceu el ratolí 

per situar-la al PDF. 



Per eliminar un comentari o una forma, cliqueu a la icona       i seguidament 

cliqueu a l’element que voleu esborrar. Veureu una paperera, si la cliqueu, 

l'element s’elimina. 

 

Per moure un comentari o forma, seguiu el procediment anterior i quan 

seleccioneu la forma/comentari, desplaceu el ratolí al lloc on voleu tenir-lo. 



Per desar els canvis al PDF, cliqueu a la X que es troba a 

la part superior dreta de la finestra. 

 

Quan acabeu d’editar la tramesa cliqueu a Desa els 

Canvis. 

 

Si els canvis s’han desat correctament al PDF, veureu el 

següent avís:  

 

 

 

 

 

 

 

Cliqueu a Continua. 



 

 

 

Moltes gràcies! 
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