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El campus virtual del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya,  
Campus virtual del CDL, és accessible des de l’adreça http://cdl.cat/ i està construït amb Moodle.

Es poden distingir diversos perfils bàsics; en destaquen els següents:

• Professorat:  
poden gestionar els materials docents d’un curs, crear recursos i activitats, participar als fòrums,  

valorar les activitats, fer el seguiment de l’alumnat...

• Participants:  
poden consultar els recursos, fer les activitats i participar als espais de comunicació d’un curs.

La llista de participants d’un curs inclou totes les persones usuàries, ja sigui equip docent o persones inscrites  
que tenen accés a l’aula. Aquesta llista és molt útil per controlar les connexions dels participants.

Les aules virtuals són espais d’aprenentatge. Aquestes aules contenen tot un seguit  
de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada, com per exemple:

• Funcionalitats de comunicació:  
fòrums, xats, missatgeria…

• Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge:  
recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses.

• Funcionalitats d’organització i gestió:  
calendari, agenda, tauler de notícies… En aquest grup convé destacar les funcionalitats relacionades  

directament amb el seguiment i l’avaluació de l’alumnat, per exemple els informes d’activitat o les taules de qualificacions.

A la pàgina principal de la nostra web, aneu al botó de Campus Virtual – Moodle (botó vermell de la dreta).

Obriu l’enllaç de l’ESCOLA D’ESTIU, cerqueu la vostra àrea temàtica i obriu-la per buscar-hi el vostre curs, per exemple: 
Filosofia i ètica C203102 Tecnologies futures i pensament existencial. Ensenyar filosofia a través del cinema de ciència-ficció

Se us obrirà una pantalla on se us demanarà l’usuari i la contrasenya. L’usuari és el vostre NIF amb la lletra minúscula i 
la contrasenya és el vostre NIF amb la lletra minúscula seguit de @CDL.

Un cop identificats, apareixerà una pantalla com aquesta:

Com a professorat amb permisos d’edició podreu gestionar els materials docents de cada curs,  
proposar activitats i fer el seguiment del treball de les persones inscrites.

Cliqueu dins el vostre curs i trobareu aquesta pantalla:

Per fer una classe virtual es pot mostrar un gran ventall de documentació en format text, vídeos, enllaços, àudios, etc.

A través del botó “Activa edició”, ubicat a la part superior dreta, es poden personalitzar  
els temes / blocs / mòduls o capítols del curs.

Obriu l’enllaç “Afegeix una activitat o un recurs” (vegeu la imatge superior).

Un cop seleccionat el recurs o activitat, cal omplir els camps obligatoris i clicar sobre desar.

Una de les primeres tasques que cal fer és decidir quines carpetes o fitxers voleu crear  
en aquest espai i quins documents hi voleu pujar.

La documentació del curs es posa a l’abast de les persones inscrites en forma de recursos.  
Els principals recursos i les seves característiques estan recollits a la imatge inferior.

Les possibilitats que ofereixen les activitats són moltes, i aquí la pràctica  
i l’experiència són essencials per aprofitar-ne el potencial didàctic.

FÒRUM: Els fòrums són espais per a la 
comunicació que es poden utilitzar en 
qualsevol moment, ja que els missatges 
queden al servidor i cada persona inscrita 
els pot llegir (i respondre) quan es connecta.

Es poden utilitzar per donar informació 
a les persones inscrites i també per a la 
construcció conjunta d’aprenentatges a 
partir de debats sobre diferents temes.

Es pot avaluar la participació de cada 
persona inscrita.

Si una persona està subscrita a un fòrum, rebrà 
tots els missatges nous al seu correu particular.

En un curs hi pot haver diversos fòrums, 
cadascun amb el seu nom i la seva finalitat.

Als missatges també es poden afegir arxius. 
És una eina de comunicació similar a una 
pissarra amb missatges en línia on tothom 
pot escriure i respondre.

TASCA. Una tasca és, bàsicament, un 
missatge en el qual s’assigna a les 
persones inscrites un treball a realitzar.

Aquest treball pot ser molt variat i sovint 
consisteix en elaborar un document i pujar-lo 
al servidor. És una activitat que es pot avaluar.

Hi ha quatre tipus diferents de tasques que 
enumerem i comentem breument:

· Activitat fora de línia: la tasca es proposa a 
través de Moodle i també es qualifica però 
es realitza fora de l’aula virtual.

· Penjar un fitxer: l’alumnat realitza la tasca 
encomanada en un fitxer i el tramet.

· Activitat en línia: tot es fa directament a 
l’aula virtual. L’alumnat llegeix la tasca i la fa 
directament al navegador en un editor de text.

· Càrrega avançada de fitxers: la persona 
inscrita pot trametre entre 1 i 20 fitxers 
de la mateixa tasca. Els documents seran 
esborranys mentre s’estiguin anotant i 
revisant i la qualificació final la posarà el 
professorat quan el document sigui definitiu.

Aquesta eina també serveix per marcar les 
dates de lliurament i les qualificacions de 
treballs lliurats.

Els aspectes mínims a configurar són els 
següents:

• Nom de la tasca (camp obligatori).

• Descripció.

• Fitxers addicionals. Es poden afegir fitxers 
addicionals necessaris per utilitzar la tasca.

• Disponibilitat (permet trameses des de). 
Si està activat (té marcat Habilita), els 
participants no podran fer trameses abans 
d’aquesta data. Si està desactivat, podran 
començar la tramesa immediatament.

• Data de venciment. És quan la tasca té 
fixat un termini. Si està activat (té marcat 
Habilita), es permet retard en la tramesa.

1. Activar edició.

2. Seleccionar el tipus d’activitat del 
desplegable “Afegeix una activitat” del 
tema del curs on el voleu incloure.

3. Omplir la informació del formulari.

4. Desar els canvis.

CONSULTA. Quan es vol conèixer l’opinió 
del grup sobre algun tema concret es pot 
proposar una votació. Les votacions es 
poden fer d’una manera molt senzilla 
amb una consulta, que obre una pàgina 
amb una pregunta i una sèrie d’opcions 
de les quals cal triar-ne una. Aquesta 
activitat no és avaluable.

GLOSSARI. El glossari conté una descripció 
de termes organitzats alfabèticament. Un 
glossari és un recurs, però també pot ser 
una activitat d’aprenentatge si es proposa 
que sigui generat al llarg del curs per les 
mateixes persones inscrites.

LLIÇÓ. Una lliçó consta de diverses pàgines 
que combinen presentació d’informació 
amb preguntes. En respondre les preguntes 
es va avançant al llarg de la lliçó. Es tracta 
d’una activitat autocorrectiva que requereix 
força temps per ser dissenyada i construïda.

XAT. El xat és una eina per a la comunicació 
en directe, és a dir, que necessita que hi hagi 
més d’una persona connectada alhora. 
Com en el cas del fòrum, cal fer clic sobre 
el nom que apareix al costat de la icona i 
seguir les indicacions que es troben a la 
descripció. Un cop a la finestra del xat, es 
veuen a la dreta les persones connectades 
en aquell moment. Per entrar-hi alguna 
aportació, s’ha d’escriure a baix de tot, 
clicar “enter” i iniciar debats en temps real.

El mecanisme per crear-los és bàsicament el mateix:

I. Activar edició.

II. Seleccionar el tipus de recurs del desplegable “Afegeix 
un recurs” del tema del curs on el voleu incloure.

III. Omplir la informació del formulari.

IV. Desar els canvis.

RECURSOS MÉS USATS:

CARPETA. Selecció d’un conjunt fitxers per deixar-los dins d’una carpeta. Els camps mínims a configurar són els següents: • Nom 
(camp obligatori). • Descripció. • Fitxers. Arrossegueu i deixeu anar tots els fitxers que ha d’incloure la carpeta.

ETIQUETA. És un text que pot ser incorporat en qualsevol secció del curs i pot contenir enllaços a pàgines web, imatges, etc.

FITXER. Pujada independent d’arxius o fitxers (de text, imatges...). També es poden classificar en carpetes.

Aquest és el recurs més utilitzat. Els aspectes mínims a configurar són els següents: • Nom • Descripció. • Fitxers seleccionats. 
Arrossegueu i deixeu anar el fitxer des de la carpeta fins al requadre. Tingueu en compte les mides dels fitxers.

Sempre podeu modificar qualsevol activitat o recurs penjat, fer-lo més visible, mostrar-lo o ocultar-lo per a l’alumnat o eliminar-lo.

AVISOS I NOTÍCIES

L’eina d’Avisos i notícies s’utilitza com un tauler d’anuncis per 
comunicar notificacions importants de l’assignatura.

Aquest missatge sempre queda publicat a la part superior de la pàgina.

Tots els missatges que es publiquen en aquest fòrum arriben au-
tomàticament al correu electrònic de totes les persones partici-
pants de l’assignatura.

Per crear un missatge, feu clic sobre el botó “Afegeix un tema nou”.

Per exemple, quan voleu afegir com a avís l’enllaç del calendari de 
les sessions en temps real.

Cal emplenar els camps obligatoris.

Si voleu afegir l’enllaç de Teams o qualsevol URL, ho heu de fer 
clicant la icona de la cadena. 

En finalitzar cal clicar “Envia al Fòrum”.

Cliqueu dins el vostre curs i trobareu aquesta pantalla:

MISSATGES

És possible activar enviar missatges a les persones ins-
crites. En aquest cas, cal fer clic sobre “Missatges”, barra 
superior, dreta, icona de Missatge, clicar a missatge nou, 
cercar el destinatari i escriure el text que se li vol fer arribar.

És molt recomanable usar només com a eina de comu-
nicació aquest espai.
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Un cop desat us apareixerà l’avís

Podeu personalitzar cada tema afegint-hi les activitats o els recursos que desitgeu.

Podreu crear i/o eliminar tants temes com vulgueu i canviar també el nom dels temes per l’índex que desitgeu.

Per afegir, modificar o eliminar continguts, cal accedir sempre a Activa edició.

Per seguir dissenyant el curs, accediu a general  
(vegeu la imatge de dalt).

5.5. REFERÈNCIES

Per a més informació us aconsellem que visiteu aquests enllaços:

https://agora.xtec.cat/moodle/moodle/file.php/1/moodle2/Moodle2ToolGuideforTeachers-v1.0-ca.pdf

https://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2019/12/Manual-Moodle-v3.4.1_v2.pdf

http://cdl.cat/
https://agora.xtec.cat/moodle/moodle/file.php/1/moodle2/Moodle2ToolGuideforTeachers-v1.0-ca.pdf 
https://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2019/12/Manual-Moodle-v3.4.1_v2.pdf

