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Unitat 1
INTRODUCCIÓ
Objectiu del curs
L’objectiu és conèixer les eines bàsiques que calen per començar a utilitzar el
Moodle amb els alumnes. Aquesta plataforma educativa ofereix moltíssimes
possibilitats, encara que la intenció d’aquest curs és iniciar-se amb les funcions més
bàsiques.
En cas de voler aprofundir en el funcionament de Moodle podem fer servir els
següents manuals:
- Manual del professorat de Moodle 1.8.2. J. Puppo i J. Martínez.
Aquest és un manual bàsic per a professors en català. Té 58 pàgines.
- Manual de consulta para el profesorado v1.8. J. Baños.
Aquest és un manual avançat en castellà. Podem fer-lo servir per consultar el
funcionament d’aspectes més complexos de Moodle. És molt bona eina de consulta.
Té 286 pàgines.
Podem trobar aquestos links i molts altres a:
http://docs.moodle.org/es/Manuales_de_Moodle

Què és Moodle?
- Moodle és un sistema web que permet als professors d’un centre educatiu
interaccionar amb els seus alumnes sense necessitat de massa coneixements
informàtics. És software lliure com Linux, Open Office, etc.
- Està organitzat en “cursos” que són espais on un o diversos professors posen
continguts per a un grup d’alumnes. Per exemple, es pot crear el curs “Biologia i
geologia 4t ESO” on els professors que imparteixen aquesta matèria posen a
disposició dels seus alumnes els continguts abans nomenats.
- Amb Moodle es pot per exemple:
a.- Complementar l’activitat normal de classe posant a disposició dels alumnes
materials addicionals, enllaços a adreces d’Internet interessants, etc, per tal de
que ho puguen consultar des de casa.
b.- Preparar activitats per tal de que les realitzen tots els alumnes a l’hora
portant-los a l’aula d’informàtica.
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Accés d’usuaris. Edició de les nostres dades d’usuari.
Moodle pertany a la nova generació de webs que es coneixen com a Web 2.0. Quan
accedim a aquest tipus de webs podem crear un compte d’usuari (se’ns assignarà un
nom d’usuari i contrasenya) amb el que es podran realitzar certes accions com per
exemple pujar vídeos a Youtube, accedir al correu de Hotmail, etc.
En el cas de Moodle hi ha diferents tipus d’usuaris amb drets diferents, de
manera que per exemple un professor podrà penjar materials, posar qualificacions,
etc, mentre que els alumnes només podran consultar aquesta informació, participar
en fòrums, fer les activitats proposades, etc.
Com modificar les nostres dades d’usuari?:
Si volem canviar la nostra contrasenya, la nostra adreça d’e-mail o volem afegir una
petita foto al nostre perfil per tal de que aparega quan participem en el fòrum d’un
curs, hem d’anar a l’opció “Edita perfil” que trobarem en la columna de l’esquerra
quan estiguem dintre d’un dels cursos.

Què es pot fer amb Moodle de manera senzilla?
No cal saber massa informàtica per obtindre un bon resultat d’aquesta eina. Alguns
exemples del que es pot fer amb Moodle sense molt d’esforç ni coneixements són:
- Penjar apunts, fitxes, exercicis o els seus resultats, notes, correccions d’exàmens,
etc. en format Word o PDF
- Penjar imatges (fotos, mapes, gràfics...)
- Penjar qualsevol altre tipus d’arxiu (zip, d’àudio, de vídeo, etc.)
- Posar enllaços a pàgines web interessants.
- Utilitzar els fòrums que podem crear en cada curs per realitzar debats amb els
alumnes.
Els exemples anteriors (que són el 5% del que Moodle pot fer, però molt, molt útils)
serien equivalents a que cada professor tingués una pàgina web pròpia per cada
matèria i nivell.
Si fem servir Moodle com a complement per a les classes, un punt clau serà que els
materials que oferim als alumnes els resulten atractius. Per més interessant que
ens pareguen a nosaltres, si no els fan falta (exàmens de PAAU, treball obligatori, etc)
o els criden l’atenció (resolució d’exàmens, notes, activitats atractives, etc) no els
consultaran.
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Moodle vs. blogs, webs personals, etc
Moodle té molts avantatges per a un professor front blogs i webs normals com per
exemple:
- Imatge corporativa de centre: Tots els professors ofereixen continguts
mitjançant un únic portal, amb un aspecte uniforme.
- Amb el Moodle els alumnes tenen més facilitat d’us, ja que només han de conèixer
un sistema i amb un registre d’usuari (nom d’usuari i contrasenya) tenen prou per a
totes les assignatures.
- Té eines específiques per l’acció pedagògica (qüestionaris, qualificacions, etc)
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