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Unitat 2
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA D’UN CURS
La capçalera del curs i els títols dels blocs de contingut
Primer entrem a Moodle amb el nostre nom d’usuari i contrasenya. Un cop som
validats, el sistema ens mostra una pantalla amb els cursos dels que som professors o
alumnes i clicant en un curs, accedim a ell. La primera cosa que haurem de fer és
activar l’edició per tal que ens apareguen tots els botonets i comandaments per
poder introduir o modificar el contingut del curs. Evidentment, això només ho poden
fer els professors del curs, ja que als alumnes no els apareixen aquestos botons.

Un cop activada l’edició apareixen els comandaments d’edició per tal de poder
introduir o modificar contingut. També veurem a la part superior dreta del nostre curs
un menú desplegable que ens permet veure el curs de la manera que ho farien els
nostres alumnes (canviem el rol a “alumne”). Després podem tornar a la visualització
inicial.
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Com podem veure apareixen unes manetes amb un llapis al costat o baix d’alguns
elements que serveixen per activar l’edició d’aquell element en concret. Si cliquem en
la que hi ha baix de la capçalera del curs, podrem accedir a modificar-la i podrem
posar el nom del nostre curs, una imatge que corresponga a la nostra matèria (de 300
píxels d’ample, aproximadament) i baix d’aquesta, el nivell a qui està dirigit el curs
(2n ESO, 1r BAT, etc).
Aquesta capçalera és un element purament decoratiu, però si tots utilitzem el mateix
format, crearà en els alumnes una sensació d’uniformitat. Només cal modificar el títol
que hi ha, encara que si es vol saber el format proposat es: Lletra Trebuchet, mida
6(24pt), i color #000066. Si modifiquem el text que hi ha (que és el més còmode), no
cal fer servir aquestos paràmetres.
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Els blocs que venen numerats de l’1 al 10 són els blocs de contingut on podrem
anar introduint els nostres materials de manera ordenada. Podem dedicar un bloc a
cada tema, a cada trimestre o com millor s’adapti a la nostra matèria. Els primers tres
blocs ja tenen un títol provisional per que vegeu un exemple de format a utilitzar: en
majúscules i posant-li el format “Encapçalament 2” com es veu en la següent imatge.

Podem aprofitar que estem editant el títol per posar una petita explicació o comentari
sobre el contingut del bloc. A aquest comentari no cal aplicar-li cap format, només cal
escriure el text.
A la dreta de cada bloc de contingut tenim els botons per poder realitzar certes
accions amb ells:
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