Activitats
“Activitat” és el nom general per a una sèrie de funcionalitats de Moodle dins un curs.
Una activitat és alguna acció en què l’alumnat ha de fer i interactuar amb els
companys/es i/o professorat.
Per afegir una activitat, has de clicar el botó Afegeix una activitat o recurs que hi ha
a la part inferior dreta de cada un dels temes del curs. A continuació, se t’obrirà una
finestra amb tots els recursos i activitats que tens al teu abast. Per afegir l’activitat a la
pàgina del curs, només caldrà que facis clic damunt d’ella i omplis els camps
d’informació.
Fòrum
El fòrum és una eina de comunicació i treball. Un fòrum pot veure’s com una pissarra
de missatges en línia on professorat i alumnat poden introduir nous missatges o
respondre a d’altres antics, creant així fils de conversa.
Moodle permet crear diferents tipus de fòrums, donant la possibilitat d’incorporar arxius
adjunts i també qualificar les intervencions.
Els aspectes mínims a configurar són els següents:
• Nom del fòrum (camp obligatori). Introdueix-ne un de representatiu.
• Descripció. Si omples aquest camp, també pots marcar Mostra la descripció a la
pàgina del curs.
• Tipus de fòrum:
-

Cada persona inicia un debat. Cada alumne/a pot obrir únicament un tema de
debat (i tothom pot enviar-hi respostes).

-

Fòrum de preguntes i respostes. El/la docent crea una pregunta (tema de
debat) i l’alumne/a ha d’enviar la seva resposta per poder veure les respostes
dels seus companys/es.

-

Fòrum estàndard mostrat com si fos un blog. És un fòrum obert en el qual
tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment. Els temes de
debat es mostren en una pàgina amb enllaços de Debateu aquest tema.

-

Fòrum estàndard per a ús general (tipus de fòrum per defecte). És un fòrum
obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment.

-

Un debat simple. És un sol tema de debat al qual tothom pot respondre (no es
pot fer servir amb grups separats).

Gestió i seguiment
Per iniciar un tema de debat, fes clic sobre el botó Afegeix un tema de debat nou.

Introdueix un Assumpte representatiu del tema, escriu el Missatge desitjat i desa els
canvis fent clic al botó Envia al fòrum, situat al final de la pàgina.
Un cop iniciat qualsevol debat, aquesta serà la graella que trobaràs:

• Debat. Nom de l’assumpte del debat. Clicant l’enllaç accediràs al contingut del debat.
• Iniciat per. Nom de la persona que ha iniciat el debat.
• Respostes. Número de respostes que conté el debat.
• Darrer missatge. Nom de la persona que ha escrit per última vegada en aquest
debat.

