
PROFI046
Títol 
activitat

Moodle I. Eines per la docència

Tipus 
d’activitat

Curs no presencial

Impartit 
per

Servei de Recursos Educatius

Hores Curs no presencial de 10 hores 
Places 20 places. Es pot formalitzar la inscripció del 12/12/16 al  

13/01/17.
Dia: Del 16/01/17 al 16/03/17
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 un curs no presencial on s’ofereixen 

eines que faciliten l’ús de l’espai de docència per part del professor, equiparant-les 

al context real.

A la formació s’aprofundeix en l’ús de qüestionaris, del fòrum i de la tasca. També 

tracta aspectes de gestió de la graella de qualificacions pel que fa al seu disseny i 

ús per a qualificar.

El curs està adreçat a professorat que vulgui iniciar-se en la utilització de l’eina 

Moodle a les seves classes i és la continuació del curs 101. Introducció al Moodle de 

la URV

OBJECTIUS

Aprofundir sobre l’ús i creació de qüestionaris

Creació i avaluació de tasques

Creació, ús i  avaluació de fòrums

Estructurar la graella de qualificacions i avaluar activitas 

CONTINGUTS

Gestió de l’espai Moodle

 Format del curs

 Participants

Activitats Moodle

 Fòrum

 Tasca

 Qüestionari

Qualificacions

 Qualificació i retroacció d’activitats

 Organització d’activitats per categories



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 “Moodle I. Eines per la docència”

 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 mòduls

Per superar el curs i obtenir la certificació cal:

 Haver superat totes les activitats i qüestionaris del curs


