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Paràmetres del 

curs 
Els paràmetres del curs modifiquen la configuració de l’assignatura, la qual es pot 

canviar en qualsevol moment. 

Per editar-los hem de fer clic a la icona de configuració, que trobarem al menú de 

navegació de la part superior.  

 

 

Figura 1 
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Paràmetres generals 

 

 

Figura 2 

Cal tenir present que alguns camps no es poden modificar, perquè és informació de 

l’assignatura que ve donada per AGORA (Nom complet del curs, Nom curt del curs i 

Número ID del curs).  

Un dels camps que sí que es poden modificar és la visibilitat de l’assignatura, és a 

dir, que els alumnes puguin o no accedir al curs. Això es pot gestionar des de les 

opcions del menú desplegable Visibilitat del curs. 

 



Manuals i tutorials sobre Aula digital 
Paràmetres del curs 

5 
 

 

Figura 3 

La Data d’inici del curs és un paràmetre que només és útil si utilitzam el format 

setmanal, ja que la primera setmana començarà per la data que aquí s’estableixi. A 

més, l'assignatura no serà visible fins que s'arribi a aquesta data. 

Format del curs 

 

 

Figura 4 
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 Format 

En aquest ítem s’estableix l’aparença de l’estructura del curs. Es podran seleccionar 

diferents opcions, encara que per defecte vindrà una estructura per temes. Exemples 

de formats que hi ha: setmanal, per temes, social, activitat única, tema per pestanya, 

graella, etc. 

—Format setmanal 

El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalització. A 

cada una de les setmanes podem posar les activitats i els recursos que considerem 

necessaris. 

—Format per temes 

Molt semblant al format setmanal, tret que les «setmanes» aquí es diuen «temes». Un 

«tema» no té límits temporals. No cal especificar dates. A cada un dels temes podem 

posar les activitats i els recursos que considerem necessaris. 

—Format social 

Aquest format s'orienta al voltant d'un fòrum principal, el fòrum social, que ocupa la 

pàgina principal. En aquest format no és possible posar activitats ni recursos.  

—Format d'activitat única 

Per mostrar una única activitat o un recurs (com ara un qüestionari o paquet SCORM) 

a la pàgina del curs. 

—Format d’un tema per pestanya 

Aquest format permet presentar tots el recursos i les activitats que hi ha a una secció 

en una pestanya. També, es poden crear subpestanyes, la qual cosa possibilita una 

major organització.  

—Format de graella 

Els elements de cada secció s’agrupen en una graella molt visual que permet establir 

una imatge de referència.  

 Temes ocults 

Determina com els estudiants veuran els temes que el professor ha ocultat. Les 

opcions són: 
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a) Els temes ocults es mostren en format reduït: 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 inclosos. 

b) Els temes ocults són completament invisibles: els estudiants no saben 

ni tan sols que existeixen aquestes seccions. 

 Disposició del curs 

Aquest paràmetre determina si el curs complet es mostra en una pàgina amb totes 

les seccions visibles, o si es divideix en diverses pàgines en funció de la secció que 

es vulgui veure. 

Aparença  

 

Figura 5  

 

 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. En el cas que el professor en seleccioni un 

altre, canviaria per a tots els usuaris, sense la possibilitat que ells poguessin tornar a 

canviar l’idioma en el seu perfil. 

 Notícies per mostrar  

A totes les assignatures, per defecte, hi apareix un fòrum especial anomenat 
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Notícies. És un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els 

estudiants, ja que tots hi estan subscrits, i els reben per correu electrònic. 

Aquest paràmetre determina quants ítems apareixen a la pàgina inicial del curs, 

en un quadre de notícies a la banda dreta. Si poseu 0 notícies, aleshores no 

apareixerà el quadre de notícies.  

 Mostra qualificacions als estudiants  

Definim si permetrem que els alumnes vegin el seu butlletí de qualificacions, 

on es resumeixen les puntuacions obtingudes (en cas que n’hi hagi) de les 

activitats, dels qüestionaris, etc. 

 Mostra informes d’activitat 

Aquesta funció està inactiva. 

Àrea de fitxers  

 Mida màxima de càrrega 

És la mida màxima per arxiu que els professors i alumnes podran pujar a 

l’assignatura. 

Seguiment de compleció  

Figura 6 

 

Si es defineix aquest paràmetre com a Sí, serà 

possible establir una sèrie de criteris per tal que 

l’activitat o el recurs es marqui com a finalitzat. 

Aquests criteris s’establiran dins cada una de 

les activitats o cada un dels recursos. 
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Grups  

 

Figura 7 

 

 Mode de grup 

Es defineix com es configuraran els recursos i les activitats, a nivell de curs, de 

manera que, cada vegada que s’insereixi un d’aquests elements, per defecte, tindrà 

el mateix mode de grup que s’ha definit en aquest paràmetre. Les possibles opcions 

són: 

Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants de l’assignatura són en un únic 

grup classe. 

Grups separats: cada participant pot veure només dins del seu grup, els altres són 

invisibles. 

Grups visibles: es treballa dins cada grup, però es poden veure també els altres grups. 
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El mode de grup es pot concretar en dos nivells: 

1. Nivell de curs 

És el mode que, per defecte, afecta totes les activitats definides 

dins aquest curs. Si el curs té posat el paràmetre d'imposar 

mode de grup, aleshores s'ignorarà el paràmetre corresponent 

a cada activitat. 

2. Nivell d'activitat 

Determina el mode d'agrupació dins cada activitat que 

s’afegeixi a l’assignatura.  

 

 Imposa el mode de grup definir 

Si s’escull l’opció Sí, aleshores el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del 

curs. D’aquesta manera s'ignora la configuració de les activitats individuals.  

 Agrupament per defecte  

En el cas que a l’assignatura ja s’hagin definit grups i agrupaments, és possible, des 

dels paràmetres del curs, seleccionar l’agrupament que ens interessa i d’aquesta 

manera, sempre que s’hi insereixi una activitat o un recurs, per defecte, estarà 

configurat per aquest agrupament. Així i tot, en la configuració de l’activitat o el 

recurs, aquesta opció es pot modificar. 
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Canvi de nom del rol  

 

Figura 8 

 

Aquí és possible canviar el nom del rol dins de l'assignatura. És a dir, en lloc de 

mostrar-se Professor UIB: Nom Cognoms, podria sortir Tutor: Nom Cognoms. Podem 

substituir els nom dels rols (Professor UIB, Estudiant UIB, Editor UIB), per aquells que 

es vulguin. 

Etiquetes 

 

Figura 9 

 

Permet posar etiquetes al curs que s’està creant, amb la qual cosa es podran fer 

cerques per concepte dins el servidor. 
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