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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. Per aquesta raó, el curs proposat pretén oferir una introducció a l’eina Moodle 

com a Campus Virtual de la URV.  

A la formació s’exploren els bàsics de Moodle per maquetar i gestionar una aula virtual.  El curs 

està adreçat a professorat novell i professorat sense experiència amb la plataforma. Es recomana 

haver fet el curs “Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV”. 

Objectius 

- Conèixer les opcions bàsiques d’organització i configuració de l’aula virtual. 

- Explorar les eines del Campus Virtual per a la comunicació amb els estudiants. 

- Explorar les maneres de publicar continguts i recursos als estudiants.  

- Saber recollir i qualificar els treballs dels estudiants. 

Continguts  

1. Què és el Campus Virtual?  

a. Com ens movem pel Campus Virtual? 

b. Què és un aula virtual? 

Moodle 1: Aprèn els bàsics del Campus Virtual de la URV. 
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c. Com puc modificar els paràmetres d'una aula virtual? 

d. Com puc personalitzar el meu usuari al campus virtual? 

e. Com deixo visible l'aula virtual per als estudiants? 

2. Quins són els canals de comunicació del Campus Virtual? 

a. Quins són els canals de comunicació que m’ofereix el Campus Virtual? 

b. Quines són les diferències entre el fòrum de dubtes i el tauler d'avisos i notícies? 

c. Com funciona la missatgeria? 

d. Com puc personalitzar les notificacions que vull rebre? 

e. Com puc fer una sessió de videoconferència a través de MS Teams? 

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

a. Com afegeixo continguts a la meva aula virtual? 

b. Com afegeixo i configuro un fitxer i una carpeta? 

c. Com afegeixo i configuro una URL? 

d. Puc incrustar enllaços o documents plantilla en un text? 

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

a. Com puc recollir i qualificar un text o treball penjat per l'estudiant? 

b. Com puc crear una activitat de correcció automàtica? 

c. On puc veure les qualificacions dels meus alumnes? 

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. 

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. 




