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Descripció 

El debat és una activitat didàctica molt valuosa.  

Portar a terme un debat online, independentment de la modalitat de l'assignatura: presencial, 

semipresencial o  virtual, pot ser una activitat molt útil. També com a eina de seguiment i 

coordinació. 

Per dur a terme aquest tipus d'activitat és necessari  afavorir i promoure les aportacions de les 

persones que hi participen. Cal definir l'activitat orientant-la als objectius que perseguim així com 

implementar-la tecnològicament a Moodle per a que ens ajudi a aconseguir els objectius previstos.   

En aquest curs, està dirigit tant a docents d'assignatures virtuals, presencials, semipresencial o 

mixtes com a PAS que necessita fer ús d’aquesta eina del Campis Virtual. És treballa el debat des 

de la perspectiva de l'estudiant i des de la del professorat. S'aborda el seu disseny metodològic 

(Com volem fer servir el fòrum per a l’aprenentatge i l’avaluació?) i la seva implementació 

tecnològica. (Com configurar el fòrum?). Aquest plantejament es pot adaptar també a altres 

situacions de gestió i coordinació que pugui dir a terme tant el professorat com el PAS.  

Com portar a terme amb èxit una activitat de debat online. 

Ús i funcionament del fòrum de Moodle. 

Codi 01TI0002-4 

Modalitat Curs online 

Dates 16/01/2023 a 12/02/23 

Hora Asíncron 

Durada 10 hores 

Lloc Campus Virtual 

Places 15 (10 PDI + 5 PAS) 

Destinataris PDI i PAS 

Impartit per SREd (Tàrek Lutfi) 

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



Institut de Ciències de l’Educació  

L'objectiu és que en acabar la formació, disposis d'un fòrum dissenyat i llest per a aplicar-lo en una 

assignatura real o en un espai de gestió i que també disposis d'una certa experiència inicial per 

dinamitzar-lo i utilitzar-lo com a eina d'avaluació i/o de seguiment i  coordinació. 

 

Objectius 

- Aprendre a utilitzar el fòrum com a activitat formativa, d’avaluació  o de coordinació en 
un context  virtual, semipresencial híbrid o com a suport a la docència presencial. 

- Conèixer l’activitat “fòrum“ de l’entorn Moodle com a estudiant i com a docent. 
- Aplicar aquests rols a una activitat de gestió i coordinació. 
- Dissenyar un fòrum per a aconseguir els objectius proposats. 
- Gestionar els paràmetres de l’activitat i  avaluar a través del fòrum. 

Continguts  

- L’ús dels fòrums en un entorn virtual.  
- Aplicació en context presencial, semipresencial híbrid o no presencial. 
- Com a activitat d’aprenentatge i com a recurs per a l’avaluació. 
- Com a activitat de coordinació i seguiment. 
- Els paràmetres de l’activitat fòrum de Moodle.  
- Novetats del fòrum de Moodle. 
- Recomanacions bàsiques per a fer el fòrum més accessible a persones amb alguna 

discapacitat. 

Metodologia 

El curs es desenvolupa en línia 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, la realització 

d’activitats pràctiques guiades i el seguiment per part de la persona formadora. 

Avaluació i certificació 

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


