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Publicar a Moodle els treballs de l'alumnat 
(Volem un espai virtual al Moodle on l'alumnat publiqui els treballs que 
han fet perquè els companys els puguin consultar) 

L'alumnat ha fet treballs i volem que els puguin fer públics a la resta de classe. 
D'altres eines com el fòrum poden fer la mateixa funció, però no ens interessa 
perquè l'objectiu no és fer un debat sobre els treballs. 
El glossari ens permet afegir descriptors, fer recerca alfabètica o incloure comentaris, 
i per això és una eina que ens aporta avantatges importants sobre la resta 
d’alternatives possibles. 
Creació d’un glossari 
Per inserir el glossari es fa igual que amb qualsevol activitat. Un cop activada 
l’edició, s’ha de seleccionar Glossari del menú desplegable Afegeix una activitat, i 
ens apareixerà el formulari següent per configurar-lo: 
Nom: és el text identificatiu amb el qual el glossari apareixerà a la pàgina principal de 
l’assignatura. 
Descripció: en aquest camp podem posar un text informatiu que, breument, 
resumeixi les característiques del glossari, els objectius i els materials que conté. 
Nombre d’entrades per pàgina: és el nombre d’entrades d’informació que es 
mostraran a cada pantalla. 
Tipus de glossari: indica quin tipus de glossari volem inserir (principal o secundari). 
Els estudiants poden afegir entrades: en aquest ítem s’especifica si els alumnes 
poden afegir entrades als glossaris secundaris. Si s’habilita, tots els estudiants 
podran afegir-hi entrades, però només podran canviar o eliminar les seves pròpies, 
no les creades per altres companys. Ho podem desactivar en el moment que donem 
per tancat el glossari.  
Permeteu entrades duplicades?: determina si serà possible afegir entrades 
duplicades que utilitzen el mateix terme clau, però amb distinta explicació del 
concepte.  
Permeteu comentaris en les entrades?: si habilitau aquesta opció donau l’oportunitat 
als alumnes d’afegir comentaris a les entrades, ja siguin fetes pel professor o pels 
seus companys. Els professors sempre tenen la possibilitat d’afegir comentaris a les 
entrades del glossari. 
Permeteu visualització per imprimir?: permet als estudiants utilitzar la vista 
d’impressió del glossari. El professor sempre el pot utilitzar.  
Enllaça automàticament les entrades del glossari: activada aquesta opció permet 
que les entrades es vinculin, automàticament, quan les paraules apareixen en textos 
introduïts dins l’assignatura. 
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Estat d’aprovació per defecte: es pot decidir si les entrades dels estudiants 
s’incorporaran automàticament o si primer les revisarà el professor.  
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Format de visualització: defineix la manera com es mostrarà cada entrada dins el 
glossari. Els formats disponibles són els següents: 
Simple, tipus diccionari: es mostra com un diccionari convencional, amb les entrades 
separades. Els arxius adjunts apareixen com enllaços i no es mostra l’autor de la 
definició. 
Complet amb autor: mostra la informació de l’autor de cada entrada. Els arxius 
adjunts apareixen com enllaços. 
Complet sense autor: no mostra la informació de l'autor que ha introduït l'entrada. Els 
arxius adjunts es veuen com enllaços. La diferència amb el tipus diccionari és que 
ens mostra la data en la qual es va crear o modificar l'entrada. 
Continu sense autor: és la llista de les entrades sense cap tipus de separació 
especial, només per la lletra de l’abecedari.  
Enciclopèdia: ens mostra la informació de l’autor de cada entrada, els arxius adjunts 
com enllaços i es veuen les imatges.  
En el cas de voler destacar qui ha publicat el treball, escollirem preferentment l’opció 
«Complet amb autor». 
Mostrar l’enllaç «Especial»: està relacionat amb la manera que tindrà l’usuari de 
cercar en el glossari. Si activam aquesta opció, s'habilita la cerca amb caràcters 
especials (@, #, etc.). 
Mostra l’alfabet: també relacionat amb la manera que tindrà l’usuari de cercar en el 
glossari. Si activam aquesta opció, s'habilita la cerca per lletres inicials. 
Mostra l’enllaç «Tot»: també està relacionat amb la manera que tindrà l’usuari de 
cercar en el glossari. Si activam aquesta opció, s'habilita la possibilitat de veure totes 
les entrades del glossari alhora. 
Edita sempre: aquesta opció permet decidir si els estudiants poden editar les seves 
entrades en qualsevol moment: 
Sí: les entrades es podran editar sempre. 
No: les entrades seran editables durant un període de temps específic. 
RSS d’aquesta activitat: aquesta opció permet habilitar alimentacions RSS d'aquest 
glossari. 
Podeu triar dos tipus d'alimentacions: 
Amb autor: les alimentacions generades inclouran el nom de l'autor de cada article. 
Sense autor: les alimentacions generades no inclouran el nom de l'autor de cada 
article. 
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Podem veure un exemple de glossari «Complet sense autor», configurat amb: 
L’alfabet ocult 
Els comentaris habilitats 
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Podem facilitar als estudiants les instruccions següents: 
 
Ajuda per pujar els treballs 
Per poder compartir els treballs entre els companys heu de fer clic a l’enllaç del 
glossari (el títol escollit per al glossari) i heu de seguir les passes que teniu 
representades a continuació a la figura 1 i la figura 2: 
 

 
 

Figura 1 
 

 
 

Figura 2 


