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Figura 1 
 

A les diferents opcions de Restriccions d’accés es poden determinar les condicions 

que ha de complir un alumne per tal de poder visualitzar i accedir a l’activitat o al 

recurs. Només cal pitjar el botó Afegeix una restricció... 

Tipus de restriccions 

Vegem les diferents restriccions que es poden usar: 
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Figura 2 
 

 Data 

El professor estableix el període temporal en què s’habilita l’accés. 

 Qualificació 

La disponibilitat de l’element està condicionada per la qualificació, 

expressada en percentatges, d’una o més activitats del curs. Al menú 

desplegable hi ha totes les activitats avaluables disponibles al curs. Al 

costat del desplegable es troben els percentatges que han de tenir un 

mínim i un màxim. 

Ex.: l’element estarà disponible a partir que una activitat estigui aprovada, 

per tant els percentatges han d’estar com a mínim al 50% i a menys del 

100%. 
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Figura 3 
 

 Grup 

Permet l’accés als membres d’un grup concret. 

 Agrupament 

Permet l’accés als grups d’un agrupament específic. 

 Perfil de l’usuari 

Aquí les condicions estan establertes pels camps que figuren al perfil 

d’usuari, com ara DNI, població, etc. Es poden elegir determinades accions 

com, per exemple, que contingui aquell camp, que estigui buit, que acabi 

en, etc. 

 Conjunt de restriccions 

S’aplica un conjunt de restriccions, en bloc, a fi d’aconseguir una lògica 

complexa. 

Configuració de les restriccions 

Depenent si s’usa una restricció o més d’una, hi ha diferents opcions de 

configuració. 

En el cas d’usar-ne només una, quan l’alumne no compleixi la restricció indicada, 

es pot determinar si l’activitat o el recurs li és invisible o bé el pot veure; en cap cas 

podrà accedir-hi. Fent clic a la icona de l’ull es pot elegir: 
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  No es mostra, i l’activitat o el recurs és invisible a l’alumne. 

  Es mostra en gris i informa de la restricció d’accés a l’alumne. 

També es pot decidir el comportament quant al compliment o no de la condició: 

 

 S’han de complir, s’ha de indicar cal que 

 

 

Figura 4 
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 No s’han de complir, s’ha d’indicar cal que no 

 

 

Figura 5 
 

I per acabar, veurem la configuració en el cas d’afegir més d’una restricció, on hi ha 

la possibilitat d’indicar si totes són de compliment necessari o no: 

 S’han de complir totes, s’ha d’indicar totes 

 

 

Figura 6 
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 Basta que se’n compleixi qualcuna, s’ha d’indicar qualsevol de 

 

 

Figura 7 
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