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Unitat 9
ADMINISTRACIÓ DE CURSOS
En ocasions anteriors ja hem utilitzat alguna opció del panell d’administració del curs
com ara “Paràmetres”, “Assignació de rols” o “Fitxers”. Anem a veure altres opcions
interessants.

Les còpies de seguretat dels nostres cursos
Els professors d’un curs poden fer-se (o millor dit, haurien de fer-se) una copia de
seguretat del curs, un cop han dedicat cert temps a muntar-lo i introduir continguts.
D’aquesta manera, en cas de problemes amb el servidor o que l’any vinent estiguem
en un altre centre (comissions de serveis, interins...), sempre podrem restaurar la
copia de seguretat del nostre curs en un altre Moodle.
La copia de seguretat és un sistema molt simple que podem iniciar amb l’opció “Còpia
de seguretat” que trobarem al panell d’administració. Les primeres vegades que fem
una còpia de seguretat podem acceptar tot el que proposa al llarg del procés sense
modificar res i al final ens crearà un arxiu ZIP en la carpeta d’arxius del curs, que
podrem descarregar després al nostre ordinador. Un cop descarregat l’arxiu,
esborrarem el que queda a la carpeta d’arxius de Moodle. Quan coneguem una
mica més el procés, podrem decidir si excloem algunes coses de la còpia de seguretat
com les dades dels alumnes, etc.
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Restauració de les còpies de seguretat
Per restaurar una copia de seguretat només hem de pujar l’arxiu del nostre ordinador
a la carpeta de fitxers del curs de Moodle i seleccionar l’opció “Restaura” que hi ha al
costat d’aquest arxiu. En cas de que l’arxiu fos massa gran i no el poguéssim pujar,
hauríem de demanar ajut a l’administrador del Moodle per que ens el restaurés.

Importació de materials des d’un altre curs
Si tenim diferents cursos i volem utilitzar en un d’ells algun material que ja hem posat
en un altre, podem importar-lo, evitant així prou feina. Utilitzarem l’opció “Importar”
del panell d’administració del curs on volem posar aquestos materials. Un cop
importat només haurem de situar-lo al lloc que vulguem.

Reinici d’un curs
Quan comencem un nou curs acadèmic i vulguem esborrar totes les dades dels
alumnes que varem tenir l’any anterior (qualificacions, registres, etc) haurem de fer
servir l’eina “Reinicia”. D’aquesta manera tindrem els nostres cursos amb els
materials i les activitats que havíem posat, preparat per fer-los servir amb nous grups
d’alumnes.

Administració de blocs laterals
A les columnes laterals del curs hi ha uns blocs que podem moure, esborrar i
també podem afegir-ne de nous, com per exemple un calendari.
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Al desplegar l’opció “afegeix” podem seleccionar el bloc que volem que aparega.
Després podrem moure’l fins a un altre lloc si volem.
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