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PRÀCTIQUES – UNITAT 2: ESTRUCTURA D’UN CURS
Anem a practicar amb l’edició de diferents parts del curs com la capçalera, els títols
dels blocs de contingut i també anem a realitzar accions amb els blocs de contingut
com canviar-los de lloc, amagar-los i ressaltar-los.
PRÀCTICA 1: Accedirem al nostre curs de pràctiques i activarem l’edició.
PRÀCTICA 2: Edició de la capçalera del curs
Editarem la capçalera del curs canviant el text i la imatge (per una de les que hem
descarregat prèviament o un altra que trobem a Internet).
PRÀCTICA 3: Editarem el títol dels blocs de continguts.
Editarem el títol del primer bloc de continguts (al menys) canviant-lo per “Tema 1” i
on posa com a exemple “xicoteta explicació” posarem “Explicació del tema 1”.
PRÀCTICA 4: Canvi de posició dels blocs de continguts
Canviarem l’ordre dels blocs de continguts posant el segon davant del primer.
PRÀCTICA 5: Amagarem algun bloc de continguts.
Amagarem un bloc de continguts i després provarem a veure el curs com ho faria un
alumne. Al cantó de dalt a la dreta del curs tenim l’opció “canviar de rol a... alumne”
de manera que podrem veure’l com ho faria un alumne.
Amagar blocs resulta pràctic per exemple per a tindre continguts preparats per als
alumnes però que no els puguin veure fins que ho decidim nosaltres.
PRÀCTICA 6: Ressaltarem un bloc de continguts
Marcarem un bloc de continguts com “Tema actual”. Serveix per destacar el bloc amb
el que esteu treballant de la resta per que els alumnes el vegen millor.
PRÀCTIQUES VOLUNTÀRIES:
PRÀCTICA 7: Visitar la web oficial de Moodle. http://moodle.org
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PRÀCTICA 8: Ens registrarem en aquesta web com a usuaris per poder accedir a
fòrums i altres continguts interessants.
PRÀCTICA 9: Accedirem a http://docs.moodle.org on podrem trobar informació sobre
la plataforma. La informació que més ens interessarà serà la destinada a professors. A
la columna de l'esquerra elegirem els idioma que preferim per visualitzar la pàgina.
PRÀCTICA 10: Si accedim als fòrums de http://moodle.org (a la barra superior
trobarem “Support/Forums”) podrem veure gran quantitat de temes en debat. Podem
fer una cerca d’algun tema que ens interessi (ara o en el futur).
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