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Tria de grup 
 

L’eina Tria de grup  permet al professor crear grups per tal que els alumnes s’hi 

inscriguin, o bé que siguin els alumnes mateixos que els creïn i/o que triïn en quin 

volen fer feina. 

Per fer això, s’ha d’activar l’edició i seleccionar l’opció Tria de grup del bloc 

Activitats, tal com es mostra a continuació. 

 
Figura 1 

Tot seguit s’obre un formulari en el qual hem d’especificar els paràmetres següents: 
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Paràmetres generals 

Figura 2 

Nom 

És el nom identificatiu que posarem a l’activitat. 

Descripció 

Permet afegir informació extra per als alumnes, per exemple, les instruccions a 

seguir per formar part dels grups. 

Obre a partir de 

Estableix la data d’inici de l’activitat. 

Tanca a partir de 

Estableix la data de tancament de l’activitat. 

Agrupament des d’on es triarà un grup 

En el cas que tinguem agrupaments creats, els alumnes només podran afegir-se 

als grups que pertanyin al seu agrupament. 

Membres mínims per grup 

Nombre mínim de membres que ha de tenir cada grup. 
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Nombre màxim de membres per grup 

Nombre màxim de membres que ha de tenir cada grup. 

Nombre màxim de grups que l’estudiant pot triar 

Nombre màxim de grups als quals els alumnes es poden inscriure. 

Permisos generals 

 
Figura 3 

Aquesta opció permet determinar els permisos que tindran els alumnes per crear 

els seus propis grups. 

 Els participants poden unir-se als grups 

 Els participants poden abandonar grups 

 Permet crear grups als estudiants 

 Els estudiants poden posar nom als grups nous  

 Els estudiants poden editar la descripció del grup 

 Els estudiants poden establir contrasenyes per inscriure’s als grups 

 
En el cas que es desmarqui l’opció Permet crear grups als estudiants, ha de ser el 

professor qui creï els grups. Per a més informació, consultau el manual Creació i 

gestió de grups. Una vegada creats, els alumnes podran triar a quin grup volen 

pertànyer des d’aquesta eina.  
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Paràmetres diversos 

Amb aquests paràmetres es configuren les característiques i permisos dels 

supervisors.  

  
Figura 4 

Permet l’assignació de professors no editors als grups 

Si s’activa aquesta opció, apareix un botó que assigna aleatòriament supervisors 

als grups. 

Rol del supervisor 

Permet definir el rol dels supervisors. 

Mostra el professorat assignat 

Si s’activa aquesta opció, els supervisors assignats apareixen al costat dels 

membres. 

Oculta els grups plens de la llista 

Si s’activa aquesta opció, s’oculten de la vista de la resta d’alumnes els grups que 

han arribat al màxim de membres. 

Mostra un avís si s’ha arribat a la data de tancament 

Si s’activa aquesta opció, apareix un missatge quan s’ha superat la data límit. 

Elimina el grup quan l’últim estudiant l’abandoni 

Si s’activa aquesta opció, el grup s’elimina automàticament quan el darrer estudiant 

surt del grup.  
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S’ha de tenir en compte que, si mantenim activa aquesta opció, en els casos que 

només hi hagi un estudiant inscrit, si aquest en surt, el grup desapareixerà i cap 

altre estudiant no s’hi podrà afegir 

Paràmetres comuns de mòduls 

 
Figura 5 

Disponibilitat 

Les opcions Mostra o Oculta permeten que l’activitat sigui visible o no per als 

estudiants, segons el que ens interessi. 

Si el curs conté moltes activitats o recursos, la pàgina del curs es pot simplificar 

seleccionant Posa-ho disponible però sense mostrar-ho a la pàgina del curs. En 

aquest cas, s’ha de proporcionar un enllaç a l’activitat en alguna banda, com ara en 

un recurs de tipus etiqueta o pàgina. Sigui com sigui, l’activitat sempre apareixerà 

al butlletí de qualificacions i en altres informes. 

Número ID 

Amb aquest número s’identifica l’activitat dins la taula de qualificacions que es 

troba a l’enllaç Qualificacions de la taula de navegació. Es pot deixar en blanc si 

l’activitat no s’ha d’incloure en els càlculs de les qualificacions finals. Aquest 

número es pot assignar en qualsevol moment des de Qualificacions. 

Mode de grups 

Permet configurar si, al qüestionari, hi podran participar la totalitat dels estudiants 

(Sense grups) o si, en canvi, hi haurà limitacions per grups: Grups separats (cada 

grup veu només el seu, els altres són invisibles) o Grups visibles (es treballa dins 

cada grup, però es poden veure també les aportacions dels altres). Els grups han de 

crear-se, prèviament, a l’enllaç Grups que trobarem al bloc Utilitats. 
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Restriccions d’accés 

 
Figura 6 

Permet establir restriccions d’accés a l’activitat segons els paràmetres següents: 

Data 

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

Qualificació 

La disponibilitat de l’element estarà condicionada a la qualificació, expressada en 

percentatges, d’una o més activitats del curs. Al menú desplegable hi haurà totes 

les activitats disponibles que siguin avaluables. Al costat del desplegable es troben 

els percentatges, que han de tenir un mínim i un màxim. 

Perfil de l’usuari 

Aquí les condicions s’estableixen a través dels 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 

Aplicam un conjunt de restriccions, en bloc, a fi d’aconseguir una lògica complexa. 
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Etiquetes  

 
Figura 7 

Permet posar etiquetes a l’activitat que s’està creant, amb la qual cosa es podran 

fer cerques per concepte dins l’assignatura. 

Competències 

 
Figura 8 

Aquest paràmetre només s’utilitza quan es treballa amb competències. Per fer-ho, 

hem de triar de la llista de competències la que es vol assignar a l’activitat i, per 

últim, indicar quina incidència tindrà el resultat d’aquesta activitat sobre la 

competència escollida. 

 
Una vegada configurada l’eina Tria de grup, els alumnes hi podran accedir, crear els 

seus propis grups o bé formar part dels que ja s’hagin creat, d’acord amb els 

paràmetres que el professor hagi establert.  

Aquests grups creats pels alumnes són plenament compatibles amb el sistema de 

grups d’Aula digital i els podem utilitzar segons les nostres necessitats a l’hora 

d’organitzar l’assignatura. Per exemple: fòrums per grups separats i/o trameses en 

grup, etc. 




