
PROFI058
Ús i funcionament del fòrum de Moodle com a activitat

d’aprenentatge avaluada
Títol 
activitat

Activitat de debat online. Ús i funcionament del fòrum de Moodle com
a activitat d’aprenentatge avaluada.

Tipus 
d’activitat

Curs virtual 

Impartit 
per

Tatiana Boira. Servei de recursos educatius

Hores 6
Places 20 places

Calendari

Dia d’inici: Dimarts 6 de març de 2018
Lloc:  On line

Dia de finalització: Dimarts 3 d’abril de 2018
Lloc:  On line

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ 

Afavorir la interrelació dels estudiants en contextos no presencials és una eina molt

útil  de  cara  humanitzar  l’aprenentatge  a  través  d’entorns  virtuals.  Aquestes

activitats poden ser de tipus molt diversos però una activitat que pot empènyer a

tot el grup d’estudiants a interrelacionar-se amb tots els companys podria ser el

fòrum.

El fòrum, és una activitat que requereix força implicació per part de l’estudiant, ja

que cal que estigui atent a les aportacions dels companys durant uns dies per tal de

poder realitzar ell mateix l’activitat en condicions, per aquest motiu és una gran

eina per afavorir l’intercanvi entre estudiants.

Ara bé, per tal d’afavorir el bon funcionament d’aquesta activitat és aconsellable

disposar d’unes idees prèvies que ens ajudin a orientar l’activitat per tal d’assolir la

finalitat que realment perseguim, i aquest curs té com a objectiu principal facilitar

aquestes eines.

OBJECTIUS

 Aprendre a utilitzar el fòrum com a activitat formativa i avaluativa  en un 
context virtual o semipresencial

 Conèixer l’activitat “fòrum“ de l’entorn Moodle com a estudiant i com a 
professor

 Ser capaç de dissenyar un fòrum per aconseguir els objectius proposats
 Aprendre a gestionar els paràmetres de l’activitat i a avaluar a través del 

fòrum

CONTINGUTS



 Utilitzar fòrums i debats com a activitat en un entorn virtual
 Gestionar els paràmetres i l’avaluació de l’activitat fòrum

MATERIALS

Els materials estaran disponibles on-line.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

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