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1. PRESENTACIÓ 

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

universitat. A la formació s’aprofundeix sobre l’ús del Campus Virtual com a entorn virtual d’ensenyament-

aprenentatge, l’ús dels diversos canals de comunicació que ofereix, els formats dels continguts i els  

recursos que podem compartir amb els estudiants, eines per a l’avaluació dels estudiants i la creació de 

grups de treball.  

El curs està adreçat a professorat que ja tingui uns coneixements bàsics sobre l’entorn virtual i que, per 

tant, volen ampliar-los. Aquest curs és una continuació del titulat “Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual 

URV”, per tant, si no tens coneixements bàsics sobre l’eina és millor que realitzis primer el curs “Moodle 1. 

Curs bàsic del Campus Virtual URV”. 

2. OBJECTIUS 

• Aprofundir sobre l’ús de les eines de comunicació que ofereix el Campus Virtual.  

• Publicar continguts i recursos variats per afavorir l’aprenentatge dels estudiants. 

• Aprofundir sobre el coneixement de diverses eines d’avaluació del procés d’ensenyament-

aprenentatge dels estudiants.  

• Estructurar la graella de qualificacions i avaluar activitats amb diversos pesos respecte la nota global 

del curs. 

• Crear grups de treball dintre de l’aula virtual 

 

3. CONTINGUTS 

1. Com gestiono l'aula virtual?  

a. Quins són els elements que hauria de tenir la meva aula virtual? 

b. Com puc informar als meus estudiants sobre l'inici de l'assignatura, durant i al final de la 

mateixa? 
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2. Com puc fer videoconferències amb els estudiants?  

a. Com puc fer videoconferències amb els estudiants? L’Adobe Connect 

b. Com ha de ser una bona videoconferència? 

3. Com puc publicar continguts i recursos per als estudiants?  

a. Com puc publicar imatges a l’aula virtual?  

b. Com puc publicar àudios i vídeos a l’aula virtual?  

c. Com puc publicar contingut dividits per capítols  a l’aula virtual? El llibre  

d. Com puc dissenyar recorreguts d'aprenentatge personalitzats? La lliçó 

4. Com puc recollir i qualificar el treball de l'estudiant? 

a. Que passa si afegeixo preguntes de resposta oberta al qüestionari?  

b. Com puc avaluar la participació dels estudiants? El fòrum com activitat avaluable  

c. Com configuro els pesos de les activitats de la meva assignatura? El llibre de qualificacions 

d. Quines maneres de qualificar les tasques dels estudiants m’ofereix El Campus Virtual? La guia 

de qualificació i la rúbrica com a eina per avaluar. 

e. Com puc crear una activitat en la que siguin els alumnes qui avaluïn als companys? El taller  

5. Quines opcions té el Campus Virtual per al treball en grup? 

a. Com puc crear grups de treball dintre de l’aula virtual?  

b. Poden triar els estudiants a quin grup volen pertànyer? 

 

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 

dels formadors.  

 

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 “Curs avançat del Campus Virtual 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, ja sigui al propi espai del 

curs o a l’espai de proves dels participants. 

 

https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79126#section-4

