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101 Introducció al moodle de la URV

Títol 
activitat

101 Introducció al moodle de la URV

Tipus 
d’activitat

Curs no presencial

Impartit 
per

Servei de Recursos Educatius

Hores Curs no presencial de 5 hores amb una durada de quatre setmanes
Places 20 places. 

Calendari
Dia: Del 16/10/17 al 17/11/17
Lloc:  No presencial. Entorn Virtual de Formació: Moodle

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ 

L’entorn virtual de formació Moodle és l’eina de treball que serveix de suport a la 

docència universitària. L’activitat proposada és una introducció a l’eina Moodle per 

a l’ensenyament a la Universitat Rovira i Virgili.

A la formació s’exploren els bàsics de Moodle per crear i gestionar un espai 

d’assignatura. El curs està adreçat a professorat novell i professorat sense 

experiència amb la plataforma.

OBJECTIUS

 Familiartitzar-se amb l’entorn usat a la URV

 Conèixer els primers passos com a professor

 Explorar les maneres per a publicar continguts i recursos als estudiants

 Saber recollir i qualificar els treballs dels estudiants

 Conèixer les opcions bàsiques d’organització de l’espai i la comunicació amb 

els estudiants

CONTINGUTS

 Què és el moodle?

o Familiaritzant-nos amb l'entorn

o Els primers passos del/la professor/a al moodle

 Publiquem continguts i recursos els estudiants

o Penjar documents o apunts de classe (fitxer/carpeta)o Fitxer

o Penjar una imatge

o Un enllaç a una pàgina d'internet

 Com recullo i qualifico el treball dels estudiants?: Les activitats

o Vull que els estudiants entreguin un treball o pràctica (tasca)o Tasca



o Vull que el moodle qualifiqui als estudiants (qüestionari)o Adobe 

Connect

o On són totes les qualificacions del curs?

 Com em comunico amb els estudiants?: La comunicació

o Quina és la diferència entre el Fòrum d'avisos i notícies i la missatgeria?

o Els fòrums genèrics de l'espai

o Com puc rebre còpia dels missatges de Moodle a la bústia de correu 

electrònic?

o Masses correus electrònics dels fòrums?

 Com puc organitzar l'espai?

o Els paràmetres del curs i les seccions

o Les etiquetes

MATERIALS

La formació combina:

 Explicacions i demostracions a través de vídeos, text i suport personal a

 través de fòrums

 La posada en pràctica dels continguts treballats a un espai de proves

 creat expressament per cada participant

 L’acompanyament en el procés d’aprenentatge dels

 participants del curs

 El treball autònom dels participants a partir de tasques de pràctica

L’activitat es durà a terme a l’espai virtual de formació Moodle, a partir de dos

espais:

 L’espai de formació del Curs “101 introducció al moodle de la URV”

 Un espai de proves creat específicament per a cada usuari un cop s’iniciï el 

curs.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

El curs s’avalua a partir de:

 La realització de les activitats d’avaluació de cadascun dels 5 mòduls

Per superar el curs i obtenir la certificació cal:

 Haver superat totes les activitats del curs
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