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Unitat 5
CONTROL D’ACCÉS DELS USUARIS ALS CURSOS
Com accedeixen els alumnes al nostre curs?
La manera més senzilla és:
- Els alumnes han de estar donats d’alta com a usuaris en Moodle. Això ho pot fer
l’administrador donant d’alta a grups sencers d’alumnes tots a l’hora. Els alumnes
també es poden registrar ells mateix en el Moodle (com si estiguessin registrant-se en
Hotmail, Gmail, etc) sempre que aquesta opció estiga habilitada en aquest Moodle en
concret.
- El curs on volem inscriure a aquestos alumnes ha de tenir una “Clau d’inscripció”
(en l’apartat “Paràmetres del curs” veurem la manera de posar-la) i el que farem serà
donar aquesta clau als nostres alumnes i quan intenten entrar a aquest curs la
primera vegada, l’hauran d’introduir quedant inscrits al curs i ja no l’hauran de fer
servir més.

Assignació de rols
Amb l’assignació de rols un professor pot controlar la inscripció dels alumnes al seu
curs. Pot veure els alumnes inscrits, afegir manualment alumnes al curs (alumnes que
ja siguen usuaris de Moodle) o també llevar alumnes que no haurien d’estar.

Paràmetres del curs
Amb l’opció “Administració/Paràmetres” que trobarem a la columna de l’esquerra del
nostre curs podem configurar com d’accessible estarà aquest curs per als usuaris
(veure la imatge que hi ha a la pàgina següent).
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En el bloc “Disponibilitat” hi ha tres opcions:
- Disponibilitat: Si seleccionem “no està disponible per als estudiants”, el curs és
ocult i només el podem veure nosaltres.
- Clau d’inscripció: Si en posem una, serà la clau d’accés al curs tant per a usuaris
registrats com per a visitants. La diferència entre tots dos casos és que quan els
usuaris registrats posin una vegada la clau ja no ho hauran de tornar a fer (quedaran
inscrits al curs) mentre que els visitants l’hauran de posar cada cop que entren al
nostre curs.
- Accés a visitants: Podem permetre o no l’accés d’usuaris no registrats i en cas de
permetre-ho, pot ser amb clau o sense.
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Quan estem en la primera plana del Moodle i veiem el llistat de cursos, al costat de
cadascun d’ells veiem que té unes petites icones que ens diuen l’accessibilitat que
té.

El significat d’aquestes icones és el següent:

Grups
Un altre aspecte que podrem configurar en “Paràmetres” és si el curs tindrà o no
grups. Quan anem a utilitzar un curs amb més d’un grup d’alumnes ( 3r ESO A i 3r
ESO B, per exemple) és interessant activar l’opció de “grups separats”, de manera
que quan facin alguna activitat (com participar a un fòrum, per exemple) només
veuran a la resta de membres del seu grup i no als altres.
Els grups només s’apliquen a les activitats, es a dir que si només introduïm
recursos al nostre curs, no caldrà que ens preocupem d’aquesta opció.
Per crear els grups anirem a “Adminsitració/Grups”. En el moment de crear un grup
podrem assignar-li una clau d’inscripció de manera que quan un alumne s’inscriga al
curs utilitzant aquesta clau, automàticament se li assignarà el grup corresponent.
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