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Afegeix una tascag
Activem edició del curs
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1. CONFIGURACIÓ

En aquesta versió tots el paràmetres estan amagats, cal que obriu ► o bé que doneu l’ordre “Amplia tot”
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Paràmetres generalsParàmetres generals

Tant el nom com la 
descripció són 
camps obligatoris*

Exemple

p g

Si la descripció és molt 
llllarga, com en aquest 
cas, millor no mostrar‐
la i que l’estudiant la 
vegi en obrir la tasca
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DisponibilitatDisponibilitat

Marqueu la data d’inici, venciment i límit de la tramesa

Si marqueu “mostra sempre la descripció”, aquesta estarà visible sempre que la tasca 
ho estiguiho estigui. 
Si no la marqueu, només estarà visible en les dates assenyalades d’inici i venciment de 
la tramesa.
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Tipus de tramesaTipus de tramesa

Aquí podeu decidir el tipus de tramesa: text en línia, fitxers de la tramesa 
o ambdues modalitats. Per exemple, un text explicatiu i una imatge.o ambdues modalitats. Per exemple, un text explicatiu i una imatge.

Marqueu, si s’escau, el nombre de fitxers que poden pujar i la mida 
màxima del fitxermàxima del fitxer.

7



Tipus de retroaccióTipus de retroacció

Aquí decidim si donarem comentaris en la retroacció i si enviarem fitxers corregits

: Permet deixar 
comentaris, a més a 
més de la nota

 : Podem carregar fitxers amb 
retroacció quan qualifiquem les tasques. 
Per exemple un treball corregitmés de la nota. Per exemple, un treball corregit.  

Aquest paràmetre 
també ens permettambé ens permet 

dissenyar tasques fora 
de línia 

Si està habilitat es podrà descarregar i 
carregar un full de càlcul amb les 
qualificacions de l’estudiant
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Paràmetres de la tramesaParàmetres de la tramesa

Si marquem SI a requereix que l’estudiant 
ti l í d l t taccepti el compromís de la tramesa, aquest 

s’haurà de fer responsable de totes les 
trameses que enviï. 

Si en l’opció intents reoberts, marquem 
manualment o automàticament fins a 
superació, podem limitar la quantitat d’intens 
nosaltres. 
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Paràmetres de la tramesa en grupg p

Important assignar la tasca a 
un agrupament concret

Una de les novetats interessants del MOODLE 2 és que els estudiants poden 
fer les trameses en grup. Podem configurar‐la per que només 1 dels 
estudiants faci la tramesa després només cal qualificar a un dels estudiants iestudiants faci la tramesa, després només cal qualificar a un dels estudiants i 
automàticament queda qualificat tot el grup. 
Tot el grup veu els canvis en la tramesa, la nota i la retroacció.
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Exemple tramesa en grupp g p

Habilitar la tramesa en grup implica que prèviament s'hauran fet grups i queHabilitar la tramesa en grup implica que prèviament  s hauran fet grups i que 
aquests s’hauran ajuntat en un agrupament  (veure grups i agrupaments) 

Treballem sempre amb agrupaments, no amb grups ;‐)
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N tifi iNotificacions

Si s’habiliten la l’opció de “notifica les trameses a qui qualifica” rebrem un 
missatge cada vegada que un estudiant envia un treball, tant si ho envia abans 
de la data de tancament, com si ho envia a temps o amb retard.

Si habilitem “notifica el retard en les trameses a qui qualifica”, només rebrem la 
notificació d’aquelles trameses que s’han enviat amb retard.

La forma de rebré els missatge es pot configurar a la pàgina inicial
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QualificacióQualificació

Podem triar

Mètode de qualificació: el mètodeMètode de qualificació: el mètode 
habitual que es feia servir fins ara és el que 
equival a la Qualificació senzilla, però s'ha 
afegit la possibilitat de qualificar amb unaafegit la possibilitat de qualificar amb una 
rúbrica o amb una guia.
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C tè i
Edita paràmetres

Competències

Aquest paràmetre 
només està visible si 
tenim competències 
configurades

Competències: tot i que ja es podia qualificar competències, en 
aquesta versió se'ls dóna més importància i visibilitat; un exemple q p ; p
d'això és que podem associar competències concretes avaluables a 
les diferents activitats.

Vegeu el document sobre el llibre de qualificacions per saber com configurar‐les
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La resta d’edició de paràmetresLa resta d edició de paràmetres 

Exemple d’una tasca de grup

S’explica al final d’aquest tema ja que esS explica al final d aquest tema, ja que es 
comú a d’altres activitats

Un cop configurat: GUARDAR
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Menú “Administració tasca”:Menú “Administració tasca”:
• (1) Edita paràmetres (s’ha reorganitzat i permet 
més accions de configuració de la tasca)

• (2) Permet assignar rols localment (per exemple, 
avaluació entre parells)

• (3) Permet comprovar els permisos de qualsevol p p q
inscrit al curs.

• (4) Permet activar ‐ desactivar filtres per aquesta 
activitat concreta. 

(2)

(3)

(4)

• (5) Permet veure l’activitat de tots els inscrits en 
aquesta tasca concreta.

• (6) Permet fer una copia de seguretat de la tasca

(5)

(6)

(6) • (6) Permet fer una copia de seguretat de la tasca 
/restaurar una tasca a partir d’un fitxer

• (7) Qualificació avançada: permet incorporar 
guies i rúbriques

(6)

(7)

(8) guies i rúbriques
• (8) Anar al butlletí de qualificacions
• (9) Visualitza/qualifica totes les trameses: hem 

(10)

(8)

(9)

d’anar aquí per qualificar.
• (10) Descarrega totes les trameses, permet baixar 
de cop tots els fitxers que ens han enviat en un 

(10)

p q
fitxer‐zip. 
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(2) Assignar rols localment

Primer cal obrir una tasca o qualsevol altre activitat, en aquest cas 
he escollit TASCA.
Al panell d’administració de la tasca cal triar:

ROLS ASIGNATS LOCALMENT

S’obre la finestra 
següent

ROLS ASIGNATS LOCALMENT

següent

Triar “professor no editor” 
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(2) Assignar rols localment

Triar entre els usuaris 
i l i AFEGEIXpotencials i AFEGEIX
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9) Visualitza/qualifica totes les trameses

Si és una tasca per grups podem escollir el grup a qualificar





Les caselles en blau ens permeten organitzar els estudiants de diferents maneres
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2. Guies de qualificació i q
rúbriques (7)
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Qualificar amb guies o rúbriquesQualificar amb guies o rúbriques

• Les guies de qualificació i les rúbriques no es troben 
disponibles directament a l'administració del curs, ni al 
òd l d l f í hmòdul de qualificacions. Així que, com hem vist, 

primer cal indicar als paràmetres de l'activitat, al 
mètode de qualificació, que serà amb rúbrica o ambmètode de qualificació, que serà amb rúbrica o amb 
guia de qualificació.

• Un cop configurats tots els paràmetres de l'activitat, 
guardeu‐la amb l'opció Desa els canvis i visualitza. 
Anireu directament a una pantalla de Qualificació 
avançada i podreu crear la rúbrica o la guia deavançada i podreu crear la rúbrica o la guia de 
correcció associada. 

• Si feu servir l'opció de Desa i torna al curs, al menú p ,
d'administració de l'activitat, us apareixerà el nou 
epígraf Qualificació avançada disponible per fer la 
úb i l i d lifi ió i bérúbrica o la guia de qualificació quan us vagi bé.
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Qualificar amb guies o rúbriquesQualificar amb guies o rúbriques

• Mentre no configureu la guia de 
qualificació o la rúbrica, la tasca q ,
mantindrà la qualificació senzilla.

Recordeu: igual que els arxius, guies i 
rúbriques estan associades a activitatsrúbriques estan associades a activitats
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Guies de qualificació: configuracióGuies de qualificació: configuració

Poseu un nom clar, ja que és pot utilitzar per altres activitats

Podem afegir diversos criteris (afegeix 
it i) i t i 4 i licriteri) i tenim 4 espais a omplir

obligatoris

Podem fer una descripció pels estudiantsPodem fer una descripció pels estudiants 
i també una pel qui qualifica
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Guies de qualificació:configuracióGuies de qualificació:configuració

Apareix un resum de la guia de 
qualificació i una anotació:qualificació i una anotació:
A PUNT PER UTILITZAR

Per modificar guies i rúbriques ja fetes, cal anar a g q j ,
l'activitat per a la qual l'hem creat.
Tindrem l'opció de editar‐la o suprimir‐la. En aquest 
darrer cas, podem associar‐ne una altra existent per 
a una altra tasca o crear‐ne una nova des de zero. Podem afegir el comentaris que més utilitzem 

i així no cal escriure’ls en cada correcció.
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Corregir amb guiesCorregir amb guies
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Corregir amb guiesCorregir amb guies

Comentari             Nota 

4.5

Permet qualificacions amb decimals
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Quan l’alumne obre la tasca la veu així 27



Quan l’alumne obre la tasca ja qualificada
Veu la retroacció així:

Qualificació amb guia de qualificacions
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Rúbriques: configuracióRúbriques: configuració
Donem el nom i en fem laDonem el nom i en fem la 
descripció i ja podem començar a 
definir els criteris d'avaluació que 
farem servir i els nivells defarem servir i els nivells de 
qualificació que establirem per a 
cada criteri.
Af i i ll ( i ll i t ió)+ Afegeix nivell (nivell i puntuació)

+ Afegeix criteri 

No cal que tots els criteris tinguin 
els mateixos nivells (si marquem x 
eliminem un nivell))

UTILITZEU NÚMEROS SENCERS

Alerta: la suma de puntuació dels 
nivells màxims ha de quadrar amb el 
màxim de puntuació que hemmàxim de puntuació que hem 
establert a la configuració de la tasca 
(paràmetre de Qualificació)
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Rúbriques: configuració

Després trobareu diverses opcions que us permetran definir comDesprés trobareu diverses opcions que us permetran definir com 
s'ordenaran les puntuacions, si els estudiants poden veure la rúbrica i les 
descripcions de criteris i nivells abans de fer l'activitat, si vosaltres les voleu 
veure quan corregiu...
Podem desar‐la  i fer‐la efectiva o deixar‐la com esborrany per continuar‐la 
elaborantelaborant.
A l'hora de corregir l'activitat veureu tots els criteris i nivells que hagueu 
definit i només haureu de fer clic a sobre del nivell per puntuar cada criteri. 
Podreu, també, afegir un comentari de retroacció sobre la puntuació 
establerta a cada criteri (us ho mostrem en les pàgines següents)
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Resum descripció de la rúbrica elaboradap

Títol
descripció

condicionscondicions

rúbrica
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Corregir amb rúbriquesCorregir amb rúbriques

Només cal prémer la casella 
que volem marcar

Podeu afegir comentaris en 
cada criteri.

La puntuació és automàtica p
en marcar la casella
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Quan l’alumne obre la 
tasca ja qualificada
Veu la retroacció aixíVeu la retroacció així
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3 S i t i l ió3. Seguiment i compleció

Itineraris condicionatsItineraris condicionats
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Seguiment de complecióSeguiment de compleció
Novetat pedagògicaNovetat pedagògica 

• És una eina que permet a l’alumne saber l'estat de realització 
del curs i quant material li falta per "revisar" en cada moment.

• Amb Moodle 2, el professorat pot gestionar quines són les 
activitats obligatòries a realitzar per part de l'alumnat, ja que 

d fi i l i i i i à l l lpot definir els requisits que exigirà al seu alumnat per completar 
la correcta consecució del curs. 
T bé t f ilit l l t è i d' i• També pot facilitar al seu alumnat una sèrie d'eines per marcar 
quan un Element De Contingut (en endavant, EDC) ha estat 
"completat" mostrar l’ "avanç" del curs i els requisits que licompletat , mostrar l   avanç  del curs i els requisits que li 
queden per complir des d'un únic punt d'informació .

Adaptat de: Moodle UA. Progreso del estudiante. Universitat d’Alacant
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1. Editar paràmetres de curs i en l’apartat “habilita 
seguiment de compleció” marquem SI

Un cop desats els canvis a Administració 
del curs apareix un nou paràmetre que 
s’anomena “compleció del curs” i també p
apareix  “compleció de l’activitat” en la 
tasca o altres activitats.
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2. Editar paràmetres de compleció del curs

Des d'aquesta opció el professorat pot 
configurar les condicions que els alumnesconfigurar les condicions que els alumnes 
han d'assolir per completar el curs.
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2. Editar paràmetres de compleció del curs

Apareixeran totes les activitats o recursos on s'ha configurat el 
rastreig de finalització. 
El professor haurà de seleccionar les activitats necessàries per 
a considerar finalitzat el curs. 
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2. Editar paràmetres de compleció del curs

Indiquem si s’ha de completar algun curs abans de realitzar el 
nostre

Seleccionar la data en la qual s’espera que 
l’alumnat hagi completat el curs o quan es 
considera finalitzat el curs

Fixa la durada del curs (temps mínim entre matriculació i la 
finalització del curs
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2. Editar paràmetres de compleció del curs

L’alumne decideix i marca el curs com a completat no es tenen enLalumne decideix i marca el curs com a completat, no es tenen en 
compte les següents condicions

Nota mínima que ha d'obtenir l’alumne per completar el cursNota mínima que ha d obtenir l alumne per completar el curs

Si habilitem aquesta opció es considerà que l’alumne ha 
completat el curs, un cop s’ha desmatriculat.

Rols que poden determinar si el curs s’ha completat amb èxitq p p

Evidentment, no cal configurar 
aquestes opcions per tal que el 
curs funcioni. Alguna, però, pot sercurs funcioni. Alguna, però, pot ser 
útil com tenir totes les tasques 
realitzades. 
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Seguiment que pot fer el professor de les activitats 
marcades com obligatòries per finalitzar el cursmarcades com obligatòries per finalitzar el curs
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Itineraris condicionats
En quines condicions pot accedir l’alumne

En quines condicions es considera que l’alumne ha finalitzat l’activitat

Exemple TASCA
Restriccions d’accés i compleció de l’activitat
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RESTRICCIONS D’ACCÉSRESTRICCIONS DACCÉS

• Quan es crea una secció, un recurs o una activitat, tenim l'opció de 
decidir què cal haver fet i en quines condicions s'ha d'haver fet perdecidir què cal haver fet i en quines condicions s ha d haver fet per 
poder‐hi accedir. També podem decidir que només s'hi pot accedir en 
determinades dates o que només hi poden accedir determinats 
usuaris.usuaris.
– Restricció per data: per habilitar una data d'inici i/o final d'accés a la secció, recurs 

o activitat.
– Restricció per qualificació: per indicar un mínim i màxim de puntuació que s'ha 

d'h b l l d l h ld'haver obtingut en qualsevol de les activitats que hem creat al nostre curs, com a 
total d'una categoria de qualificació o com a total del curs.

– Restricció per usuari: per indicar que només hi puguin accedir aquells usuaris que, 
en els diferents camps del seu perfil, continguin (o no continguin) diferents termes.en els diferents camps del seu perfil, continguin (o no continguin) diferents termes.

– Restricció per finalització: per indicar si cal haver finalitzat algun recurs o activitat 
previs i de quina manera ha de constar aquesta condició de finalització, si s'ha 
d’haver marcat com a finalitzat o si s'ha d'haver superat.
Vi ibili è i l' é i di d'h i l d l– Visibilitat prèvia a l'accés: per indicar, en cas d'haver imposat alguna de les 
condicions de restricció d'accés anteriors, que la secció, recurs o activitat siguin 
visibles o no abans de ser accessibles per a l'alumne.

S. Argudo i M. Suárez (2013). Itineraris condicionats: dependència d'activitats
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Itineraris condicionats
Restriccions d’accés i compleció de l’activitat

Només poden accedir i contestar els qui:

Exemple Fòrum
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Compleció de l’activitatp

Les condicions que imposem per donar per finalitzada la realització d'una cosa (secció, recurs 

El rastreig de finalització es pot configurar de tres formes:

o activitat de diferent tipus) són variables en funció del que es tracti. 

1. No indicar finalització de l'activitat (en aquest cas als estudiants no els apareix res)

2. Els estudiants poden marcar manualment l'activitat com completada
– Als estudiants els apareix un quadre amb el fons blanc a la dreta de l'activitat que poden marcar quan considerinAls estudiants els apareix un quadre amb el fons blanc, a la dreta de l activitat que poden marcar quan considerin 

– Al professorat els apareix un quadre gris amb la línia contínua a la dreta de l'activitat  ( )

3. Mostrar l'activitat com completada quan es compleixin les condicions.
Vi lit ió id A t di ió tà di ibl l j i d i ti it t E l t– Visualització requerida: Aquesta condició està disponible per a la gran majoria de recursos i activitats. En el moment 
en què l'alumnat obra la tasca (fitxer, etc.) es dóna per completada.

– Rebre qualificació: Aquesta condició està disponible per a les activitats qualificables. En el moment en què l'alumne té 
una qualificació en aquesta tasca, fòrum, etc. es dóna per completada. 

– Data: El professorat té l'opció d'indicar una data en què s'espera que una activitat estigui completada. Aquesta data 
no li apareix a l'alumnat, únicament apareix en l'informe “Finalització de l'activitat”. Per tant, és merament 
informativa per al professorat.

Ú i t l fò i t i 3 di i ddi i l• Únicament per als fòrums existeixen 3 condicions addicionals:
– Requereix contribucions: L'usuari ha d'obrir fils de debat o rèpliques. Es pot especificar el nombre.

– Requereix obrir debats: L'usuari  ha  d’obrir fils de debat. Es pot especificar el nombre. 

– Requereix respostes: L'usuari ha de crear rèpliques. Es pot especificar el nombre.
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Compleció de l’activitatCompleció de l activitat 

Per tenir completada l’activitat  els 

Exemple Fòrum
alumnes ha de complir 2 condicions en 
aquest cas
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ComplementsComplements
• Paràmetres de curs
• Grups i agrupaments
• Novetats editor de text
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Paràmetres de cursParàmetres de curs 

Podem afegir la descripció del curs

NOU

CV Formació
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Paràmetres de cursParàmetres de curs 

PER DEFECTE= SI

CV FormacióIMPORTANT CONFIGURAR‐HO 
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Paràmetres de cursParàmetres de curs 
PER DEFECTE NOPER DEFECTE= NO

PER DEFECTE= SENSE GRUPS

CV Formació
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Grups i agrupamentsGrups i agrupaments

• El mode de grup es pot definir en dos nivells: 
– Nivell de curs ‐ el mode grupal definit a nivell de curs ve perNivell de curs  el mode grupal definit a nivell de curs ve per 

defecte, per a totes les activitats definides dins el curs. 
– Nivell d'activitat ‐ tota activitat que permeti grups pot definir el 

i d d' ió Si l tà fi tseu propi mode d'agrupació. Si el curs està configurat com 
"Imposa mode de grup" (a la secció Edita paràmetres del curs
del menú Administració), llavors no es tindrà en compte la 

f ó d dconfiguració de cada activitat. 
• El mode de grup pot ser d'algun d'aquests tres nivells: 

C N hi h t th f t d'– Cap grup : No hi ha grups tothom forma part d'un gran grup. 
– Grups separats: Cada estudiant només pot veure el seu propi 

grup, els demés són invisibles. g p,
– Grups visibles: Cada estudiant treballa dins el seu grup, però 

també pot veure els altres grups.
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Com fer grups?g p

Per crear nous grups:
Feu clic a 

Podeu afegir una 
descripció del grup amb i

• Per afegir un o més participants al grup, seleccioneu el nom a la primera

descripció del grup amb i 
fins i tot una imatge

Per afegir un o més participants al grup, seleccioneu el nom a la primera 
columna (utilitzeu la tecla control o majúscules per seleccionar‐ne més 
d'un), seleccioneu el grup on voldríeu afegir els participants, a la columna 
central, i feu clic a "Afegeix selecció al grup‐>". 

• Per eliminar participants d'un grup seleccioneu el grup en qüestió perPer eliminar participants d un grup, seleccioneu el grup en qüestió per 
veure els seus participants, seleccioneu a continuació els participants que 
voleu eliminar i cliqueu a "Suprimeix el grup seleccionat". 
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Com fer grups?g p

• Per afegir un o més participants al grup, seleccioneu el nom a la primera 
columna (utilitzeu la tecla control o majúscules per seleccionar‐ne més ( j p
d'un), seleccioneu el grup on voldríeu afegir els participants, a la 
columna central, i feu clic a "Afegeix selecció al grup‐>". 

• Per eliminar participants d'un grup, seleccioneu el grup en qüestió perPer eliminar participants d un grup, seleccioneu el grup en qüestió per 
veure els seus participants, seleccioneu a continuació els participants 
que voleu eliminar i cliqueu a "Suprimeix el grup seleccionat". 
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Com fer grups?Com fer grups?

11 Triar l’alumne

2

3
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AgrupamentsAgrupaments

nom

• A fi d'organitzar grups dins d'un• A fi d organitzar grups dins d un 
agrupament: 

• Feu clic en la pestanya d'agrupaments en la 
pàgina de grups 

• Creeu un agrupament emprant el botó 
"Crea agrupament" en la pàginaCrea agrupament  en la pàgina 
d'agrupaments. 
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AgrupamentsAgrupaments

• Feu clic en la icona de les persones "Mostra grups de 
l'agrupament" en la columna d'edició de la taula de la pàgina 
d'agrupaments. 

1. Triar grup

2

3.
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AgrupamentsAgrupaments

• El grup o grups afegits a l'agrupament es llistaran ara en la taula de la pàgina 
d'agrupaments. 

• Els agrupaments existents es poden editar o suprimir emprant les icones 
corresponents de la columna d'edició en la taula de la pàgina d'agrupaments. 

Exemple
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cerca icerca i
Fer clic aquí  per 
veure totes les cerca i

substitueix
cerca i

substitueix
pantalla completapantalla completa

veure totes les 
opcions

cercacerca

Fer ‐desferFer ‐desfer

Codi HTLMCodi HTLM

RetoladorRetoladorEscull color Escull color 

elimina 
format
elimina 
format

esborra codi 
incorrecte
esborra codi 
incorrecte

Enganxa des de 
text o des de

Enganxa des de 
text o des de

Retolador 
/color

Retolador 
/colorlletralletra

text o des de 
word

text o des de 
word

Permet fer més gran l’espai de treball
é l i d d’ íNomés cal estirar des d’aquí

Novetats de l’eina d’edició
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Inserir Inserir 
Fer clic aquí  per 
veure totes les Inserir Inserir  Inserir espai Inserir espai Inserir 

emoticona
Inserir 

emoticona Inserir caràcter 
personalitzat
Inserir caràcter 
personalitzat

veure totes les 
opcions

Inserir 
imatge
Inserir 
imatge

Inserir espai 
no separable
Inserir espai 
no separable

Inserir ratllaInserir ratlla

Inserir 
equació
Inserir 
equació Inserir taulaInserir taulaInserir 

/esborrar link
Inserir 

/esborrar link
Gestionar 
fitxers 

incrustats

Gestionar 
fitxers 

incrustats

Inserir materials de 
moodle

Inserir materials de 
moodle

Permet fer més gran l’espai de treball
é l i d d’ íNomés cal estirar des d’aquí
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Inserir una imatgeInserir una imatge
Si anem a Cerca i... Surt directament la gestió deSi anem a Cerca i... Surt directament la gestió de 
fitxers.
També podem enganxar directament la url de la 
imatgeimatge

Un cop hem donat el format que volemp q
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Inserir una taulaInserir una taula

Un cop hem donat el format que volem

I podem fer modificacions directament en prémer 
el boto dret del ratolí 
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Novetats de l’eina d’edició Algunes accions Novetats de l eina d edició g
les podeu fer des 
d’aquí

Moltes accions les podeu fer Ctrl + prémer el boto dret del ratolí: 
directament en prémer el boto dret 
del ratolí 

opcions diccionari i corrector 

62




