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Unitat 10
MOODLE AVANÇAT: ACTIVITATS

Com ja hem comentat abans les “activitats” són les eines avançades del Moodle.
Ja hem tingut l’oportunitat de fer una pràctica voluntària on us proposava la creació
d’un fòrum, que és una de les activitats més útils.
Un altra activitat molt simple i que també és molt útil en un institut de secundària és
la “tasca” (“tarea” en castellà). Consisteix a manar un treball als alumnes els quals
un cop l’han realitzat l’hauran de presentar al professor penjant un o diversos arxius
al Moodle. Una vegada corregida la feina realitzada pels alumnes el professor la
puntuarà.
Hi ha
arxiu,
tasca
veure

una opció que es diu “Tasca fora de línia” on l’alumne no ha de penjar cap
sinó que s’entén que presenta el treball en mà al professor. Aquest utilitzarà la
fora de línia per puntuar els treballs dels alumnes. Cada alumne només pot
la seva nota.

Altres exemples d’utilització de tasques:
- Exemple 1: Penjar una fitxa que els alumnes hauran de descarregar i imprimir i un
cop emplenada a ma, retornar-la en persona al professor. Després el professor ho
puntua al Moodle.
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- Exemple 2: Manar un treball sobre un tema i un cop realitzat pels alumnes,
l’hauran de penjar al Moodle per ser corregit. D’aquesta manera evitem paper i podem
comparar treballs dels alumnes per evitar plagis.
- Exemple 3: Donar la nota d’un examen als alumnes. S’entén que la tasca
realitzada és l’examen (ja està feta) i la única cosa que fem amb el Moodle és donar la
nota als alumnes.
Quan posem una tasca que no demana que l’alumne torni un arxiu (exemples 1 i 3)
haurem d’utilitzar “Tasca fora de línia”.
Entre la resta d’activitats caldria destacar els “qüestionaris” que permeten al
professor la realització de proves d’avaluació amb moltes opcions.

33

