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PARÀMETRES DEL CURS 

 
 

Els paràmetres del curs són la configuració de l’assignatura, la qual es pot 
canviar en qualsevol moment.  
Per editar els paràmetres dels curs hem de fer clic a l’enllaç Paràmetres que 
trobarem al bloc Utilitats de cada una de les assignatures.  
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Els paràmetres del curs es divideixen en quatre blocs: Paràmetres generals, 
Grups, Disponibilitat i Idioma, els quals explicarem tot seguit. 

Paràmetres generals 

Alguns camps no es poden modificar perquè contenen informació de 
l’assignatura que ve donada per AGORA (Nom complet, Nom curt, Número ID 
del curs, Resum). 

o Formats. L’aparença de l’estructura dels cursos pot aparèixer en sis 
formats diferents: setmanal, per temes, social, LAMS, SCORM o social – 
CSS/sense taules. 
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Format setmanal 

El curs s’organitza per setmanes, amb unes dates clares 
de començament i de finalització. Cada setmana consta 
d’activitats. Algunes d’aquestes, com ara les tasques, 
poden tenir una pròrroga —per exemple, de dues 
setmanes— després de la qual ja no estan 
disponibles. Podem posar les activitats i els recursos que 
considerem necessaris a cadascuna de les setmanes. 

Format per temes 

És molt semblant al format setmanal, tret que les 
«setmanes» aquí s’anomenen «temes». Un «tema» no 
té límits temporals. No cal especificar-hi dates. Podem 
posar les activitats i els recursos que considerem 
necessaris a cadascun dels temes. 

Format social 

Aquest format s’orienta al voltant d’un fòrum principal, el 
fòrum social, que ocupa la pàgina principal. És útil en 
situacions més informals. No cal ni que siguin cursos. 
Per exemple, es podria fer  servir com a tauler 
d’anuncis d’un departament. No és possible posar 
activitats ni recursos en aquest format. 

Format LAMS 

LAMS és una eina que permet dissenyar i gestionar 
seqüències d’activitats d’aprenentatge col·laboratiu. Dins 
Moodle també pot funcionar com una activitat didàctica. 

Format SCORM 

Un paquet SCORM és un fitxer amb extensió .zip (o .pif) 
que conté fitxers vàlids de definició de cursos AICC o 
SCORM. Al paquet SCORM es defineix l’estructura del 
curs, la ubicació dels recursos i molts altres paràmetres; 
tot això permet que el professorat  construeixi 
components reutilitzables en diferents entorns virtuals 
d’aprenentatge. 

Format setmanal – CSS sense taules 

És el mateix format que el social, però el disseny és més 
accessible. 

Campus Extens 4



 

o Nombre de setmanes/temes. Estableix el nombre de setmanes o els 
blocs de temes que apareixeran en el curs. 

o Data d’inici del curs. Aquest paràmetre només és útil si utilitzam el format 
setmanal, ja que la primera setmana començarà per la data que s’estableixi 
aquí. També afecta la visualització dels registres, que utilitzaran la data 
d’inici que poseu com la més antiga que es pot veure. 

o Temes ocults. Podem triar que els temes ocults siguin completament 
invisibles o que es mostrin en format reduït. 

 

Seccions ocultes en els cursos 

Aquesta opció us permet decidir la manera en què els 
estudiants veuran les seccions ocultes del vostre curs. 

Per defecte es mostra una petita àrea (en forma reduïda, 
generalment en gris) que indica on és la secció oculta, 
però no es poden veure les activitats o els texts ocults 
(opció: Els temes ocults es mostren en format reduït). 
Això és útil particularment en el format setmanal, perquè 
així queda clar quines setmanes hi ha curs i quines no. 

Si ho preferiu poden restar completament ocultes, de 
manera que els estudiants no sàpiguen ni tan sols que 
existeixen aquestes seccions (opció: Els temes ocults 
són completament invisibles). 

 

o Notícies per mostrar. Aquesta funció està inactiva en les assignatures de 
Campus Extens. 

o Mostra les qualificacions. Aquí definim si permetrem que els alumnes 
vegin —en cas que n’hi hagi— les seves qualificacions, les de les activitats, 
les dels qüestionaris, etc. 

o Mostra informes d’activitats. Els informes d’activitat de cada participant 
mostren la seva activitat dins l’assignatura. Aquests informes inclouen una 
llista de les seves aportacions i uns registres d’accés detallats. 

Els professors sempre tenen accés a aquests informes per mitjà d’un botó 
visible a la pàgina del perfil de cada usuari. En aquest paràmetre tenim 
l’opció que l’alumne també pugui accedir al seu informe d’activitats, si així 
ho consideram necessari.  

o Mida màxima de càrrega. És la mida màxima per arxiu que els professors i 
alumnes poden pujar a l’assignatura. 
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Grups 

o Mode de grup: sense grups, grups separats, grups visibles. 

 

Mode de grup 

El mode de grup pot ser un d’aquests tres:  

• No. No hi ha grups, tots són membres d’una sola 
comunitat. 

• Separat. Cada grup pot veure només el seu; la resta 
de grups són invisibles. 

• Visible. Es treballa dins de cada grup, però es poden 
veure també els altres. 

 

 

o Imposa. Sí o no. Si el mode de grup és «imposat»a tot el curs, aleshores el 
mode de grup del curs s’aplica a cada activitat del curs. Els paràmetres de 
grup de les activitats individuals s’ignoren. 

 

El mode de grup es pot definir de dues maneres: 

 

1. Per a tot el curs 

El mode de curs definit per a tot el curs és el mode que 
per defecte determinarà totes les activitats definides dins 
d’aquest curs. Si el curs té posat el paràmetre d’imposar 
mode de grup, aleshores s’ignorarà el paràmetre 
corresponent a cada activitat. 

2. Per a cada activitat 

Si no es defineix el mode de grup per al curs, cal definir el 
mode d’agrupació dins cada activitat que s’afegeixi a 
l’assignatura. 
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Disponibilitat 

o Disponibilitat. Els alumnes no veuen el curs fins que no el marcam com a 
disponible: 

- Aquest curs no està disponible per als estudiants 
- Aquest curs està disponible per als estudiants 

Idioma 

o Imposa idioma. En aquest paràmetre el professor té la possibilitat de canviar 
l’idioma de la interfície de l’assignatura. Per defecte, és el català, però en 
cas que el professor en seleccionàs un altre, l’idioma canviaria per a tots 
els usuaris, els quals no podrien tornar a canviar-lo en el seu perfil. 

Rols 

o Aquí trobam el llistat dels rols de l’assignatura. Podem reanomenar els rols, 
per exemple, al rol de Professor UIB, hi podem posar, per exemple, «Tutor», 
si així ens interessa. En el cas que no els vulguem canviar, podem deixar el 
camp del rol en blanc. 
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