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Descripció 

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. Aprèn els 

bàsics del Campus Virtual de la URV.”, per tant, si no tens coneixements bàsics sobre l’eina és 

millor que realitzis primer aquest altre curs. 

Objectius 

- Aprofundir en l’ús de les eines i recursos que proporciona el Campus Virtual per a la docència. 

Continguts  

1. Com gestiono l’aula virtual? 

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

1.2. I si tinc diversos grups de matrícula? Les opcions de grup al Campus Virtual. 

1.2.1. Com puc crear grups de treball dintre de l’aula virtual? 
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1.2.2. Poden triar els estudiants a quin grup volen pertànyer?  

1.3. Com puc fer seguiment de l’activitat dels estudiants a l’aula virtual? 

1.3.1. Configuració de la compleció de l’activitat 

1.4. Les restriccions d’accés. 

2. Com hem comunico amb els estudiants? 

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

2.2. Com puc fer videoconferències amb els estudiants? MS Teams. 

2.2.1. Com ha de ser una bona videoconferència? 

2.2.2. Breakout rooms 

2.2.3. Canals de MS Teams 

 

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

3.1. Com puc publicar imatges, àudios i vídeos a l'aula virtual? 

3.2. Com incorporo recursos interactius H5P? 

3.3. Com puc publicar contingut dividits per capítols a l'aula virtual? El llibre 

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

 

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

4.1. La tasca. Com avaluo un lliurament per grups? 

4.2. El qüestionari. Com avaluo les preguntes de resposta oberta? 

4.3. El fòrum com activitat avaluable.  

4.4. Com puc crear una activitat de coavaluació? El taller.  

4.5. Quines eines avaluatives m'ofereix el Campus Virtual? La qualificació senzilla, la guia de qualificació 

i la rúbrica. 

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

 

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. 
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Avaluació i certificació  

Realització i superació del 80% 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. 


