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  CONFIGURACIÓ DE LES EINES TIC 
 El Curs Moodle 

A continuació detallem alguns consells per la configuració.  

− Triar “format per temes”, ja que els objectius no es treballaran setmanalment.  

− Els “temes ocults” es mostren de” manera reduïda”.  

− En el fòrum de notícies, 5 informacions com a màxim.  

− La capacitat de càrrega d’arxius 8Mb. No cal limitar un període per fer 

inscripcions, quedant obert per si hi ha alguna alta en el grup. 

− Cap restricció respecte a la formació de grups, si només participa una grup, o 

altres opcions si participa més d’un grup i treballen conjuntament.  

− Un altre paràmetre fa referència a quí pot entrar al curs, en el nostre cas no 

s’admetien visitants.  

− Posar una clau d’inscripció del curs és opcional 

 Fòrums 

− Fòrum “estàndard”per ús general. Cal avisar a l'alumnat que no obrin nous 

debats, per no complicar la comunicació entre el grup. També que responguin a 

qui fa una intervenció.  

− Si s’obliga a que tothom quedi subscrit al fòrum, s’enviaran missatges a tothom 

quan hi hagi novetats. 

− Pot resultar còmode “fer el seguiment de missatges llegits” 

− La mida màxima que admetria el fòrum 8 Mb 

− Es bo establir un límit de 8 missatges per dia i alumne, per evitar protagonismes 

excessius.  

− Si es treball amb més d’un grup s’ha de valorar si cal que els grups treballen en 

un moment donat junts o separats. 
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Configuració d'un fòrum: 

 

Per configurar un fòrum cal donar-li un nom, per exemple “fòrum de discussió dels 

arguments”.A continuació tenim l’opció de triar el tipus de fòrum que volem 

desenvolupar, depenent de l’objectiu que es pretengui: 

 

• Un fòrum estàndard, per ús general. Tots els participants poden iniciar un 

debat. És adient per espai per grans grups, . 

• Un fòrum en el que cada persona inicia un debat i on els companys responen. 

Evidentment això genera moltes converses simultànies. 

• Fòrum simple, o de debat senzill, què és molt recomanable per a petits grups. 

El debat gira al voltant d’un sol tema. Així, per exemple, a partir del 

plantejament d’una pregunta inicial, els alumnes participaran amb la seva 

resposta, sense poder veure les opinions del companys fins que ells hagin 

intervingut. 
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També hi ha en el Moodle un fòrum de notícies. En aquest cas però, es tracta d’una 

mena de “taulell” informatiu en el que només el professorat pot fer intervencions. 

Aquest fòrum es crea automàticament quan s’obre un nou curs. 

A continuació cal indicar els objectius del fòrum i altres especificacions en el quadre de 

text amb l’editor HTLM i la barra d’eines. És una pràctica aconsellable perquè és una 

guia immediata de l’alumnat respecte com fer la tasca.  

Una altra opció és obligar que tothom que participa estigui subscrit, la qual cosa vol dir 

que cada participació en el fòrum suposarà que s’enviï el missatge a tots els participants. 

Es pot deixar llibertat als alumnes perquè triïn si volen rebre el missatge cada vegada o 

si ells prefereixen entrar en el fòrum per assabentar-se de les novetats.  

Posteriorment es pot seleccionar que els usuaris puguin fer el seguiment de missatges 

llegits i no llegits en el fòrum. Hi ha tres possibilitats, Opcional : els estudiants poden 

activar o desactivar el seguiment com i quan vulguin., actiu: si es vol que el seguiment 

sigui sempre actiu. Inactiu sé es vol el contrari. 

Un aspecte important és escollir la mida dels arxius que l’alumnat podrà penjar en el 

fòrum, aspecte que pot ser seleccionat en la casella corresponent. De tota manera cal 

saber les restriccions que té el Moodle del l’Institut en el qual s’obrirà el curs i el fòrum.  

En una casella sota de l’anterior, es pot limitar en nombre de participacions de l’alumnat 

en un període determinat. És interessant quan algun alumne desenvolupa un 

protagonisme desmesurat. 
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El “Mode de grup” permet seleccionar la modalitat d’agrupament de l’alumnat, sempre 

en la configuració del curs no s’ s’hagi indicat “imposar el mode de grup”, que voldria 

dir que s’imposa el tipus d’agrupament del curs per a totes les seves activitats. Les 

possibilitats són: 

 No hi ha grups 

 Grups separats: Cada estudiant només pot veure el seu propi grup, els altres són 

invisibles 

 Grups visibles: Cada estudiant treballa dins del seu grup, però també pot veure 

altres grups. 

Les activitats es poden ocultar amb l’opció “Amaga”. Es útil quan anem introduint 

activitats en l’alumnat segons calendari, i només volem que vegin el que “toca” fer en 

aquell  

Finalment, desprès d’haver seleccionat tots els paràmetres es desen els canvis. Cal 

recordar a l’alumnat que els missatges que s’envien al fòrum poden ser modificats, si 

cal, en un termini de 30’.  

 

 Configuració d’un Wiki 

Cal activar l’edició, “afegir una activitat”, “Wiki” i emplenar el formulari, en el qual , hi 

ha la possibilitat d'afegir instruccions en “opciones avanzadas”. 

Posem el Nom de la Wiki, per exemple “arguments a favor de que la parella tingui un 

fill”. A continuació e n el “Resum” es pot donar una explicació del que es pretén amb 

aquest Wiki, i com fer les participacions dels estudiants. 

En els paràmetres dels mòduls ens permet triar a “mode grup” l’opció que necessitem: 

per exemple si hem creat grups podem escollir que es puguin veure entre ells o no. 

L’opció “grups separats” si en el curs Moodle hi ha més d’un grup i no volem que es 

vegin 

Segons la utilitat que es vulgui donar al Wiki pot ser interessant que els alumnes pengin 

arxius. Per fer-ho cal configurar aquesta opció a “característiques avançades” dels 

paràmetres generals. 

Finalment es desen els canvis i la Wiki es pot començar a utilitzar.  
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 Configuració d’un blog a partir de blogger.  

 

Crear un bloc 

(Text realitzat per Lucia Cortinas) 

Crear un bloc és una tasca senzilla. Solament cal anar www.blogger.com i seguir els 

passos que el lloc ens indicarà. Se’ns demanarà un nom per bloc i escollirem una 

plantilla de presentació. Quan acabem el que tindrem serà un bloc buit en el que 

començar a afegir entrades. Fem clic a Empezar a publicar i ja ens trobarem dins de 

blogger. 

 

Diferencies entre un bloc normal i el bloc de la fibrosi quística. 

En un bloc normal les entrades es distribueixen ordenades per temps. Normalment 

trobem un menú a esquerra o dreta que les mostra cronològicament, formant un dietari. 

Segons afegim entrades aquestes es col·loquen a la plana principal i van desplaçant les 
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entrades anteriors. L’objectiu no es utilitzar el bloc d’aquesta manera . El que es pretén 

es que la informació es distribueixi per temàtiques, no per temps. Per tant voldrem crear 

un menú personalitzat. 

 

Com crear un menú personalitzat? 

- Preparar la plantilla eliminant el menú que ve per defecte. 

Per tal de fer això el primer que farem serà eliminar el menú que el bloc porta per 

defecte. Accedirem al nostre bloc, i farem clic a Configuración , després anirem a la 

pestanya Diseño i d’aquí a Dissenyador de plantilles, escollirem la primera, aquella que 

no té cap menú. Aplicarem els canvis donant al botó de la dreta a dalt i retornarem a 

blogger. El que volem és un bloc buit per tant el primer que cal fer es eliminar els 

gadgets que venen per defecte: Seguidores, datos personales i archivo de bloc (menú 

cronològic). Si ara fem clic a Ver blog, veurem que el bloc està pràcticament buit. Ja 

està preparat per afegir el nostre menú.  

 

- Mostrar solament una plana a la pàgina principal i simplificar la informació de 

les entrades. 

El primer que veurà un visitant quan accedeixi al nostre bloc serà la plana principal. Ens 

interessa que aquesta plana no mostri gaire informació. Una introducció o presentació 

sobre el nostre projecte seria perfecte. Normalment els blocs estan dissenyats per 

mostrar varies pàgines a la plana principal, a mode de dietari, mostrant les últimes 

entrades. Com el nostre cas es diferent, cal dir-li a blogger que volem que sols mostri 

una plana a la pàgina principal, que serà la de presentació. Per tant anem un altre cop a 

Diseño, fem clic a Editar a l’apartat d’Entradas de blog. Aquí li diem que sols volem 

una entrada a la plana principal i desmarquem totes les opcions, excepte la de 

comentaris, per tal de simplificar la informació que se’ns mostrarà. Li donem a Guardar 

i tornem a Diseño. 

 

- 
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 Afegir la plana de presentació i la resta de planes. 

Caldrà afegir totes les entrades que necessitem tot i que en un principi estiguin buides, 

en el cas del bloc de la fibrosi quística van ser onze. Per tal de fer-ho haurem d’anar a 

Creación de entradas, després a Nova Entrada, posem un títol, afegim el que ens 

interessi i fem clic a Publicar. Així tantes vegades com entrades tinguem. 

 

- Canviar la data de la Presentació. 

Ara mateix si accedim al nostre bloc, a la pàgina principal se’ns mostrarà l’última 

entrada que haguem afegit. Com s’ha dit un bloc en el seu funcionament normal 

funciona com un dietari, per tant considera el més important allò que és més nou, i se’ns 

mostra l’última entrada que haguem introduït a l’apartat anterior. Això no està bé. Cal 

que es mostri l’entrada de Presentació. Per tant haurem de fer que Presentació sigui 

l’entrada més moderna afegida. Anem a Creación de Entradas, Editar entradas, i 

editem presentació. Fem clic a Opciones i li posem una data del futur: 1/1/2024, per 

exemple. Així Presentació sempre serà l’entrada més moderna i per tant la que es 

mostri a la plana principal. 

 

- Obtenir l’adreça web de cadascuna de les entrades. 

Per tal de fer el menú haurem d’obtenir l’adreça de cadascuna de les entrades que hem 

creat. Anem a Creación de entradas – Editar entradas i aquí col·loquem el ratolí sense 

fer clic sobre de Visualizar de la primera entrada, li domen al botó dret del ratolí i fem 

clic a Copiar la ruta del enlace (Mozilla Firefox) o Copiar acceso directo (Internet 

Explorer 6), o qualsevol altre opció adequada segons el navegador. Després peguem 

aquesta informació a un document de Word, per exemple. Repetim l’operació per totes 

les entrades. Al final tindrem una llista com la següent en un document: 

 

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/presentacio.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/04/cientifica.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/metge-especialista.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/conseller-genetic.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/associacio-drets-del-menor.html
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http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/filosof.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/jurista.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/srs-filiprim.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/bustia-del-comite-bioetic.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/informe-final.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/banc-de-recursos.html

 

- Crear el menú 

Queda l’últim pas. A primera vista pot semblar un pas complicat, per què implica l’ús 

d’html però és més simple del que sembla. Al bloc de fibrosi quística aquest pas s’ha fet 

editant directament el codi html de la plantilla per tal de poder fer l’efecte dels botons 

taronges. Però s’ha decidit no explicar aquest sistema per la complicació del mateix i 

perquè el seu únic benefici és la personalització de l’aparença del menú. Per tant 

explicarem un mètode alternatiu i més simple: 

El primer que caldrà fer serà afegir el següent text abans de cada línea anterior:  

<li><a href=' 

I el següent després: 

'>Títol per la entrada que volem que es mostri al menú</a></li> 

Després cal afegir els tags <ul> i </ul> al principi de la llista i al final, de manera que la 

nostra llista quedarà així: 

<ul> 

<li><a 

href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/presentacio.html'>Present

ació</a></li> 

<li><a 

href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/04/cientifica.html'>Científica

</a></li> 

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/metge-

especialista.html'>Metge especialista</a></li> 
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<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/conseller-

genetic.html'> Conseller genètic </a> </li> 

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/associacio-drets-

del-menor.html'> Ass. Drets menor </a> </li> 

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/filosof.html'> 

Filòsof </a></li> 

<li><a 

href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/jurista.html'>Jurista</a><

/li> 

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/srs-filiprim.html'> 

Srs. Filiprim</a></li> 

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/bustia-del-comite-

bioetic.html'> Bústia Comitè bioètic</a></li> 

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/informe-

final.html'> Informe final </a> </li> 

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/banc-de-

recursos.html'> Banc de recuros</a></li> 

</ul> 

Amb això fet caldrà anar a Diseño un altre cop i fer clic en afegir gadget a sota de la 

capçalera. Aquí agafem l’opció Afegir HTML/Javascript, peguem el text anterior i 

donem a Guardar. Ja tenim el nostre menú creat! 

 

Donar d’alta alumnes 

Anem a Configuración – Permisos. 

A permisos cal clicar sobre “Añadir autores”. Demanarà un correu electrònic. S’ha de 

posar, i envia a la persona un correu que ha d’obrir i seguir les instruccions per tal de 

pertànyer al bloc. 

Quan la persona fa totes aquestes passes, apareix com a autora, i al costat dret hi ha una 

opció que és “otorgar privilegios de adminsitrador”. En el nostre cas cal atorgar aquests 

privilegis.  
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