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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 a la nostra 

universitat. Per aquesta raó, el curs proposat pretén oferir una breu introducció a partir de 10 passos sobre 

el Campus Virtual de la URV. 

Aquesta formació està adreçada principalment al PDI i als professors nouvinguts (associats o no). 

Aquest curs és una activitat d'auto aprenentatge, que pots realitzar en unes 5 hores, i a més, aquest estarà 

disponible de forma continuada, perquè serveixi de suport sempre que es requereixi. 

Tothom que realitzi el curs al 100% (que es registra de forma automatitzada a l’aula virtual) rebrà un 

certificat de participació que s'emetrà en finalitzar cada quadrimestre acadèmic. 

 

2. OBJECTIUS 

 

 Familiaritzar-se amb l’entorn d’ensenyament-aprenentatge de la URV. 

 Conèixer la distribució de l’aula  i les opcions bàsiques de configuració. 

 Explorar les maneres per a publicar continguts i recursos als estudiants.  

 Explorar les eines de comunicació amb els estudiants. 

 Saber recollir i qualificar els treballs dels estudiants. 

 Conèixer les opcions bàsiques d’organització de l’espai  

 

3. CONTINGUTS 

 

1. Pas 1: Distribució del Campus virtual 

2. Pas 2: Distribució de l'aula al Campus Virtual 

3. Pas 3: Editar el perfil al Campus Virtual 

4. Pas 4: Afegir i eliminar temes a l'aula virtual 

5. Pas 5: Afegir activitats i recursos a l'aula virtual 

6. Pas 6: Els fòrums de l'aula virtual 

Tipus d’activitat Curs virtual 

Impartit per Servei de Recursos Educatius 

Hores 5h 

Adreçat a Professorat, PDI i PAS 

Idioma  Català. 

Places Il·limitat.   

Calendari Dia d’inici: A partir de l’1 d’octubre de 2019 

Dia de finalització: Fins al 31 de juliol de 2020 

Lloc: Campus Virtual Moodle 

https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79723#section-2
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79723#section-3
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79723#section-4
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79723#section-5
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79723#section-6
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7. Pas 7: Les tasques a l'aula virtual 

8. Pas 8: El calendari de l'aula virtual 

9. Pas 9: Les notificacions al Campus Virtual 

10. Pas 10: Els participants i el llibre de qualificacions 

 

4. METODOLOGIA 

 

En ser un curs d’autoaprenentatge, aquest es desenvoluparà de manera no presencial mitjançant l’ús del 

Campus Virtual. Les persones inscrites disposaran de l’auto inscripció a aquest curs a partir del dia 1 de 

setembre i el podran realitzar fins al 31 de juliol en qualsevol moment.  Aquest curs combina la consulta de 

breus videotutorial i la realització d’uns qüestionaris d’autoavaluació.  

 

5. MATERIAL 

 

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

 L’aula virtual del curs de formació “Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV.” 

 Un espai de proves creat específicament per a cada usuari que ho sol·liciti (opcional). 

 

6. AVALUACIÓ 

 

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

https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79723#section-7
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79723#section-8

