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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

1. 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. 

 

2. OBJECTIUS 

 

 Familiaritzar-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 

 

3. CONTINGUTS 

 
1. Què és el Moodle? 

2. Publicació de continguts i recursos  

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

4. La comunicació: Com em comunico amb els estudiants? 

INFORMACIÓ GENERAL 

Títol activitat 101 Introducció al moodle de la URV 

Tipus d’activitat Curs no presencial virtual. 

Codi 18-19D17 

Impartit per Servei de Recursos Educatius. 

Hores 5 

Adreçat a Professorat. 

Idioma  Català, castellà (impartició i documentació) i anglès (Documentació). 

Places 20. 

Calendari Dia d’inici: Dilluns 26 de novembre de 2018. 

Dia de finalització: Divendres 21 de desembre 2018. 

Lloc: Campus Virtual Moodle. 
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5. L’organització de l’espai 

 

4. METODOLOGIA 
 

El curs es desenvolupa de manera no presencial mitjançant l’ús del campus virtual. Es basa en el 
treball pràctic i la participació activa de les persones inscrites al curs. Combina la consulta de 
materials i recursos informatius en diferents formats amb la realització d’activitats pràctiques 
guiades i el seguiment per part de la persona formadora. 
 

5. MATERIAL 
 

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. 

 

6. AVALUACIÓ 

 

Realització i superació de les activitats proposades al curs dins l’entorn virtual. 


