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 PLA DE FORMACIÓ 2017  

MOODLE AVANÇAT: QUALIFICACIONS 

 
 

 
 
Dates 

 
Del 27 de setembre al 6 d’octubre de 2017 

Idioma Català 

Modalitat A distància 

Durada 8 h 

Destinataris PDI 

Professorat Margarita Inaraja Ramón 

Prerequisits Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle 

 

 

Aquest curs és totalment a distancia i tindrà una durada de vuit hores. 

Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre les qualificacions a Moodle. Es tindrà un 
espai amb alumnes ficticis, en el qual es podran posar en pràctica diverses propostes de qualificacions. Es 
desenvoluparan, autònomament, diversos exemples per tal d'assolir les habilitats necessàries per, 
finalment, desenvolupar-ne un de propi, ja sigui inventat o partint d'un esquema d'avaluació d'una 
assignatura real.  

La tutorització es durà a terme a través de les diferents eines de comunicació de Moodle. 

 

· Crear un llibre de qualificacions 

· Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades 

· Saber importar i exportar qualificacions 

 

  

· Ser capaç de gestionar les qualificacions 
d'una assignatura a Moodle 

 

1. El butlletí de qualificacions  

2. Les categories i els elements 

3. Qualificacions amb càlculs 

4. Importa/Exporta qualificacions 

 

 

Per obtenir el certificat d'aprofitament, s'haurà de desenvolupar una proposta de qualificació i preparar la 
taula de qualificacions al curs fictici. Co 

Metodologia 

Continguts 

Avaluació, activitats i criteris 

Competències 

Objectius 
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Metodologia



Aquest curs és totalment a distancia i tindrà una durada de vuit hores.

Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre les qualificacions a Moodle. Es tindrà un espai amb alumnes ficticis, en el qual es podran posar en pràctica diverses propostes de qualificacions. Es desenvoluparan, autònomament, diversos exemples per tal d'assolir les habilitats necessàries per, finalment, desenvolupar-ne un de propi, ja sigui inventat o partint d'un esquema d'avaluació d'una assignatura real. 

La tutorització es durà a terme a través de les diferents eines de comunicació de Moodle.Objectius





· Crear un llibre de qualificacions

· Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades

· Saber importar i exportar qualificacions

Continguts

Competències



		Competències que es treballaran



		



		· Ser capaç de gestionar les qualificacions d'una assignatura a Moodle

Avaluació, activitats i criteris



		1. El butlletí de qualificacions 

2. Les categories i els elements

3. Qualificacions amb càlculs

4. Importa/Exporta qualificacions









Per obtenir el certificat d'aprofitament, s'haurà de desenvolupar una proposta de qualificació i preparar la taula de qualificacions al curs fictici. Co
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