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PERFIL



PERFIL 

Moodle ofereix la possibilitat que els estudiants i professors puguin conèixer 
quines són les persones que estan donades d’alta a l’assignatura. Permet 
accedir a la informació que els usuaris hagin posat d’ells mateixos, és el que 
s’anomena el perfil dels participants. El perfil permet compartir informació sobre 
un mateix (correu electrònic, descripció, etc.) i també la configuració d’alguns 
paràmetres que ens afecten com a usuaris. 
 
El perfil es pot editar: 

1. des de la llista de participants  
2. fent clic sobre el nostre nom, situat a la part superior dreta de la pantalla 

 

 
 

Opcions a la finestra del perfil 
 
Un cop hem fet clic sobre qualsevol d’aquestes dues opcions, apareix una 
finestra com aquesta, amb les opcions següents: 
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 Perfil. Mostra la informació de cada usuari:  

o la descripció, si l’usuari l’ha introduïda 
o una fotografia  
o el correu electrònic 
o la població 
o totes les assignatures en les quals està donat d’alta 
o el darrer accés 
o els diferents rols que pugui tenir 

 
D’aquesta informació, dels seus companys i del professor, l’estudiant 
només veu la població, les assignatures que té assignades, el darrer 
accés i la descripció que cada usuari n’hagi publicat. Els usuaris, a l’hora 
d’editar el perfil, com ja s’explicarà més endavant, poden decidir si 
deixen que els altres usuaris vegin el seu correu electrònic. 
 

 Edita perfil. Permet inserir o modificar informació personal, així com alguns 
paràmetres que afecten només l’usuari. 

 
 Missatges enviats. Mostra els missatges que hem enviat als fòrums. Quan 

hi fem clic, tenim dues opcions: 
 

o Missatges. Mostra una llista de tots els missatges enviats a tots els 
fòrums de l’assignatura. 

o Debats. Mostra una llista només dels missatges enviats per obrir un 
nou debat de qualsevol fòrum de l’assignatura. 

 
 Blog. Permet crear un blog personal, format per entrades que anam 

introduint a mesura que vulguem. En introduir aquestes entrades, les poden 
etiquetar, a fi que a posteriori se’n puguin fer cerques per etiquetes. 
Les entrades poden ser privades o visibles pels usuaris del lloc: les 
primeres, només les veu l’usuari; en canvi, tots els usuaris dels cursos en 
què està matriculat l’usuari que ha creat l’entrada veuen les segones. 
 

 Anotacions. Només el professor pot utilitzar aquesta opció. N’hi ha de tres 
tipus: 

o Personals. Només les pot veure el professor mateix. 
o Del curs. Les poden veure tots els professors que estiguin assignats 

a aquell curs. 
o Del lloc. Les poden veure tots els professors de l’espai Moodle. 

 
 Informe d’activitat. Dóna accés a una pàgina d’informació sobre els 

recursos i les activitats realitzats per l’usuari. Hi ha diferents tipus de 
informes: un informe més complet dels recursos i activitats realitzats, un 
registre de peticions, un registre de peticions del mateix dia i un registre de 
la qualificació. 
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Paràmetres 
 
A continuació explicarem els diferents paràmetres que ens trobam quan fem 
clic a l’opció Edita perfil. 
 
 

 
— Nom i Cognoms: aquests camps no es poden modificar; si hi detectau 

qualque errada, l’haureu de notificar a la vostra secretaria. 
— Correu electrònic: és un camp obligatori; per defecte, hi apareix l’adreça 

electrònica que tenen els serveis administratius de la UIB. Es pot substituir 
per una altra adreça que s’utilitzi habitualment. 

— Mostra el correu electrònic: permet que l’adreça de correu externa sigui 
visible o no per a la resta d’usuaris. Les opcions que ofereix són les 
següents: 
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— Correu electrònic activat: s’utilitza per habilitar o no l’adreça de correu. Si 
l’adreça es troba deshabilitada, no es rep cap missatge de l’eina a l’adreça 
de correu (subscripcions als fòrums, missatgeria, notificació 
d’esdeveniments pròxims, etc.). 

— Població: és un camp obligatori, en què hem d’escriure la població on 
vivim. 

— País: és, també, un camp obligatori, en què hem de seleccionar el país on 
vivim. 

— Zona horària: hi seleccionam la franja horària en la qual ens trobam. 
— Idioma preferit: podem seleccionar l’idioma en el qual volem tenir la 

interfície. Per defecte és el català. 
— Descripció: podem inserir una breu descripció que veuran la resta 

d’usuaris. 
D’aquesta primera part del formulari, si fem clic al botó Mostra característiques 
avançades, hi apareixen nous camps opcionals, que són els següents: 
 

 
 
— Format del correu. Ens permet seleccionar el format en què volem que 

ens arribin els correus (el format text no permet formats ni imatges 
inserides).  

— Tipus de resum de correu. Si tenim habilitada l’adreça de correu, podem 
seleccionar la forma en què volem que ens arribin els missatges. 

— Subscripció automàtica al fòrum. Ens arriben al nostre correu els 
missatges enviats als fòrums. 
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— Seguiment dels fòrums. Es destaquen els missatges nous enviats als 
fòrums. 

 
Rebre els missatges enviats als fòrums de l’assignatura al nostre correu 
electrònic ordinari 
 
Farem un petit incís en alguns paràmetres que estan relacionats amb l’eina de 
fòrum. Moodle dóna la possibilitat de rebre els missatges enviats als fòrums de 
l’assignatura al nostre correu electrònic ordinari. Si ens interessa, hem de tenir 
configurats alguns paràmetres: 
 
— Correu electrònic activat. L’opció que ha d’estar marcada és Aquesta 

adreça de correu està habilitada. 
 
— Subscripció automàtica al fòrum. És imprescindible estar subscrit als 

fòrums per poder rebre els missatges al nostre correu. Això ho pot fer el 
professor en el moment de crear el fòrum o ho poden fer els alumnes 
seleccionant des d’aquí l’opció Sí: quan escrigui en un fòrum, subscriu-me a 
aquest fòrum. 

 
— Tipus de resum de correu. Aquesta opció ens permet seleccionar la 

manera de rebre els missatges del fòrum al nostre correu ordinari. Les 
opcions que ens s’ofereixen són aquestes: 

o sense resum (un correu per cada missatge del fòrum)  
o complet (correu diari amb missatges complets)  
o assumptes (correu diari només amb els assumptes) 
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La pantalla d’Edita perfil es divideix en dues parts. A continuació n’explicam la 
part inferior. 
 
 

 
 
 
 
S’ha de tenir en compte que cada usuari només té un perfil dins Moodle; això 
vol dir que, si un usuari edita el seu perfil, es veurà la mateixa informació a 
totes les assignatures a les quals pugui accedir. Per exemple, si hi posa una 
fotografia, aquesta es veurà a totes les assignatures a les quals estigui donat 
d’alta.  
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