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Els exemples que s'han utilitzat per a l'elaboració del manual,
s'han extret d'assignatures de diversos grups d'innovació educativa
corresponents a les titulacions i els professors que tot seguit es res-
senyen, als quals agraïm la seua aportació pràctica al projecte.

- Llicenciatura en ADE-Dret
José García Añón

- Llicenciatura en Biologia
Juan José del Ramo Romero

- Llicenciatura en Filologia Francesa
Elena Moltó Hernández

- Llicenciatura en Psicologia
Salvador Algarabel González

- Programa de doctorat en Pedagogia
Ignacio J. Alfaro Rocher
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11..  LL''AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  VVaallèènncciiaa

De fa una mica més d'un any, la Universitat de València du a terme el pro-
jecte de desenvolupament i implantació de l'Aula Virtual. Aquest ha estat el
nom escollit per aquesta universitat per al seu particular desenvolupament
de la plataforma e-learning, coneguda com a .LRN (dot LRN), plataforma
basada en codi obert que de fa anys desenvolupen conjuntament diverses
universitats d'arreu del món, entre les quals el Massachussets Institute of
Technology i la Universitat de Heidelberg, i a Espanya, la UNED, la Universitat
Carlos III de Madrid i la Universitat de València.

Aula Virtual fa possible la utilització de les noves tecnologies en els pro-
cessos educatius. És una plataforma flexible, de gran accessibilitat i fàcil
d'usar, que permet crear activitats en línia, realitzar avaluacions i ofereix
recursos variats de suport a les classes.

L'objectiu de la plataforma és oferir una àmplia sèrie d'instruments
docents que servisquen de suport, tant com siga possible, al treball del pro-
fessor i que permeten que puga realitzar part de la seua docència utilitzant
aquestes eines. Siga com siga, i encara que estiga pensada com un instru-
ment de suport i d'ajuda també per a l'estudiant, atès el tipus de docència
en què està implicada la Universitat de València, el seu ús no és obligatori
per a aquest, i així es pot donar el cas que a l'avaluació contínua que permet
l'ús de la plataforma, el professor necessite oferir una avaluació tradicional
alternativa per a aquells estudiants que no s'hi hagen sumat.

Aquest Manual dd'ús aaplicat dde ll'Aula VVirtual pretén anar més enllà d'expli-
cacions tècniques d'ús precís d'aquestes aplicacions (que es pot trobar en
la pàgina hhttttppss::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess, en la secció Ajuda). El seu objectiu no és,
doncs, ser-ne un manual exhaustiu, sinó que vol oferir algunes idees sobre
les possibilitats d'ús d'aquestes aplicacions a partir de casos portats a la

7

Aula VVirtual éés uuna aaplicació wweb ccreada aa ppartir dde pprogramari llliure
i dde ffàcil aaccés aa ttravés ddels nnavegadors ddisponibles aavui een ddia:
Internet EExplorer, NNetscape, OOpera, FFirefox, SSafari ((Mac), KKonqueror
(Linux), eetc.
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pràctica en diverses titulacions actualment vigents a la Universitat de
València.

Per al pròxim curs, Aula Virtual tindrà un estil nou, una nova interfície més
intuïtiva i, tot i que aquest manual ens permet de presentar-la, en molts dels
exemples pràctics mostrarem la del curs 2004-2005, ja que és en la que
s'han treballat els exemples, si bé aquest canvi d'aspecte no altera les fun-
cionalitats ni les possibilitats que podrem aprofitar.

Requisits  de  la  plataforma

A l'hora de treballar amb Aula Virtual, cal comptar amb els elements tèc-
nics següents:

La direcció d'accés als cursos des de qualsevol navegador és: hhttttpp::////ppiiss-
ssaarrrraa..uuvv..eess. També s'hi pot accedir des de dins de hhttttpp::////ccoorrrreeuu..uuvv..eess, en el
menú Aula Virtual, i en les opcions de major seguretat: hhttttppss::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess
o hhttttppss::////ccoorrrreeuu..uuvv..eess. 

Connexió aa iinternet
Sistema ooperatiu WWindows 995 // 998 // 22000 // XXP, MMac OOS 77.0 een eenda-

vant ii qqualsevol vversió dde LLinux.
Navegador dd'internet: NNetscape oo EExplorer, MMozilla, OOpera, KKonqueror ii

Safari, eentre aaltres.

Localització del Manual ttècnic dde
l'Aula VVirtual, amb explicacions
específiques de cada aplicació.

Enllaços útils: Notícies

Secció d'accés a la plataforma



Avantatges  d'ús  

L'ús de la plataforma ofereix alguns clars avantatges:

Facilita l'organització del treball i l'actualització freqüent de continguts.

Ofereix noves possibilitats d'acció docent i més alternatives amb un alum-
nat nombrós.

És un element eficaç de comunicació directa i en temps real.

Permet interaccions més complexes i completes professor-alumne mitjan-
çant treball en equip, etc.

Permet fer un seguiment continu del treball de l'alumne.

Diversifica les activitats que l'alumne pot realitzar.

Pot comportar un estalvi en temps i treball per al professor.

És còmoda, ja que ofereix la possibilitat d'interacció a distància i des de
diversos llocs. 

Contribueix a reduir la burocràcia i la paperassa.

Respecta la privacitat del professor i de l'estudiant.

Introdueix l'estudiant en el coneixement de les noves tecnologies, instru-
ment de treball imprescindible als nostres dies.

Els alumnes amb algun tipus de discapacitat troben en les plataformes vir-
tuals elements de suport i ajuda per al seu aprenentatge. Aula Virtual ha tre-
ballat especialment i treballa a hores d'ara per oferir una bona accessibilitat
per a aquests grups. 

9

Dins del nostre correu tenim un
accés directe a la plataforma.
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22..  RReeccoommaannaacciioonnss  ppeerr  aa  ll''uussuuaarrii  -  pprrooffeessssoorr

Suggerim al docent que vulga fer servir la plataforma durant el pròxim curs,
que indique ja en l'apartat "metodologia" del programa, i en la guia docent, els
usos inicials que preveu realitzar a través de l'Aula Virtual.

Encara que no és imprescindible, és útil disposar d'algun paquet oofimàtic
com ara Word i Excel (se'n pot sol·licitar a la UV llicències gratuïtes o molt eco-
nòmiques en hhttttpp::////ssooll··lliicciittuuddss..uuvv..eess) o baixar de la web uns altres programes
gratuïts com és ara Open Office (hhttttpp::////wwwwww..ooppeennooffffiiccee..oorrgg). També és impor-
tant disposar d'un visor de documents pdf, com ara Acrobat Reader
(hhttttpp::////wwwwww..aaddoobbee..ccoomm//pprroodduuccttss//aaccrroobbaatt//rreeaaddsstteepp22..hhttmmll), i un altre que cree
documents .pdf, com el gratuït Pdf Creator o CutePDF.

Quan la plataforma ens parla de text ppla, es refereix a documents amb l'ex-
tensió .txt (com els que es generen amb el Bloc de notes de Windows o editors
semblants). No ssón vvàlids een aaquest ccas eels aarxius  ..doc ((en WWord) oo ..pdf ((de
lectura).

El preu de les fotocòpies d'un tema comprades en reprografia i el que paga-
rà l'alumne si demana que li hi imprimisquen aquest mateix document si se
l'ha baixat d'Aula Virtual en un disquet, és el mateix.

S'ha de tenir en compte que la grandària mmàxima ddels aarxius que es poden
pujar a la plataforma és de 20 MMb ((20.000.000 bbytes). Si voleu pujar-n'hi un
que supere aquesta extensió, us recomanem que el partiu i que el pugeu com
dos documents diferents.

A l'hora de pujar documents, parts d'articles, etc., s'ha de tenir en compte
les lleis sobre propietat intel·lectual vigents. Serà útil tenir en consideració els
documents següents:

1. Aspectes legals d'ús de l'Aula Virtual (vegeu Annex legal, p. 65).
2. Drets dels estudiants i Carta dels drets i deures dels estudiants de la UV
(hhttttpp::////wwwwww..uuvv..eess//~~ssggeenneerraall//RReeggllaammeennttaacciioo//DDoocc//EEssttuuddiiss//CC1100..ppddff).
3. Normativa d´impugnacions de qualificacions 
(hhttttpp::////wwwwww..uuvv..eess//~~ssggeenneerraall//RReeggllaammeennttaacciioo//DDoocc//EEssttuuddiiss//CC99..ppddff).



4. Normes d'ús personal dels recursos informàtics de la UVAL
(hhttttpp::////wwwwww..uuvv..eess//ssiiuuvv//ccaatt//nnoorrmm//rreeccuurrssooss..hhttmm).
Per a qualsevol suggeriment i/o problema, podeu adreçar-vos a:

hhttttpp::////ssooll··lliicciittuuddss..uuvv..eess. I si persisteix el problema, a: aauullaavviirrttuuaall@@uuvv..eess.

Formats  recomanats

Per a presentacions, si feu servir el format de Microsoft PowerPoint, heu de
tenir en compte que l'extensió .ppt permet que l'estudiant puga descarregar i
transformar el document. Us recomanem, per això, convertir el document de
Microsoft PowerPoint (.ppt) en .pdf, o en pel·lícula de QuickTime o treballar
amb l'aplicació WimpyPoint de la plataforma Aula Virtual, perquè ningú no
puga modificar el vostre treball i també perquè els documents puguen ser con-
sultats sense necessitat de disposar de programari de pagament.

D'igual manera, és important convertir els documents WWord ((.doc) a .pdf,
perquè un altre usuari no puga transformar les nostres dades (almenys no
fàcilment). La mateixa recomanació per als documents d'Excel.

Plug-iins  gratuïts  que  cal  tenir  en  compte

Tant si decidiu fer servir recursos d'àudio, com vídeo o animacions en el
vostre curs d'Aula Virtual, és important que, a l'hora de crear aquests docu-
ments, tingueu en compte que potser no tots els usuaris disposen d'un pro-
grama que els permeta obrir-los (un player). Així, els haureu de recomanar
algun lloc de descàrrega.

Per veure vídeo i escoltar àudio en una pàgina web, cal que els alumnes
tinguen instal·lat el Windows Media Player (per a Windows), que sovint forma
part per defecte dels paquets de Windows, o el Real Player, que es pot obte-
nir de forma gratuïta en la pàgina web: hhttttpp::////ssppaaiinn..rreeaall..ccoomm i que permet ser
usat amb entorns Windows, Mac i Linux.

Alguns usuaris pengen animacions i activitats en un ambient interactiu.
Molts utilitzen el programa Macromedia Shockwave, que es pot obtenir gra-
tuïtament en la pàgina: hhttttpp::////ssddcc..sshhoocckkwwaavvee..ccoomm//sshhoocckkwwaavvee//ddoowwnnllooaadd//ddoowwnn-
llooaadd..ccggii??pprroommooiidd==BBIIOOYY (apropiat per als tres entorns).

11
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33..  SSooll··lliicciittuudd  dd''úúss  ddee  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa

Fins ara, per sol·licitar l'ús d'Aula Virtual calia anar a l'adreça d'internet:
hhttttpp::////ssoolliicciittuuddeess..uuvv..eess, la qual continuarà activa per a la creació de comunitats
o l'activació de docència per als professors adjunts, associats, etc. que el
requerisquen.

Per a l'accés aa ll'Aula, només cal disposar del nom d'usuari ii dde lla ccontra-
senya que ens ha donat la Universitat per a el nostre compte de correu uni-
versitari i per a l'accés als diferents serveis telemàtics.

Acabat el període de matrícula i d'ajustos de la matrícula, és important que
el professor revise lla lllista dd'alumnes ppersonalment per mirar d'ajustar-la i
donar de baixa aquells que han eixit del grup i d'alta aquells que s'hi han unit
posteriorment.

El motiu és que la base de dades de la Universitat de València introdueix les
dades a la plataforma en les primeres setmanes del curs. Així dóna d'alta
aquells alumnes que es matriculen en un curs, però no pot donar-los de baixa.
Aquesta facultat és exclusiva del professor. Sí que informa, la base de dades,
de qui s'ha donat de baixa i d'alta en les últimes setmanes; fent ús d'aquesta
informació és com el professor pot, en les setmanes següents, donar d'alta i
de baixa antics i nous alumnes, respectivament.

Els fformats mmés aacceptats pper aa mmitjans ddigitals ssón:
Gràfics: GGIF ii JJPG
Foto: JJPG ii TTIFF
Àudio: MMP3 ii AAIFF
Multimèdia: SShockwave FFlash

Per aal ccurs 22005-22006, lla ddocència dde ttots eels ccursos iimpartits aa lla
Universitat dde VValència eestarà aactiva aa ll'inici ddel ccurs. QQualsevol pprofessor
d'una aassignatura, een ccadascuna dde lles sseues cclasses, ddisposarà ddel sseu
espai aa AAula VVirtual, ii ttots eels aalumnes dde lla UUniversitat ppodran aaccedir aals
cursos een qquè eestiguen mmatriculats.



Les icones esborrar i afegir ens indiquen la informació que té la base de
dades de la Universitat (vegeu la imatge següent). 

Podem fer això tot just accedir al nostre curs, al mòdul: Equip ddocent, en
l'enllaç Estudiants mmatriculats.
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La base de dades de la UV
l´alumne reconeix com a matri-
culat: podem donar-lo d'alta.

Indicacions sobre què ens recomana fer el sistema,
d'acord amb el que consta oficialment a les bases
de dades de la UV: afegir o esborrar.

La base de dades de la UV indica
que s'ha esborrat: podem donar-
lo de baixa.

FAQUn ddels mmeus aalumnes ddiu qque nno tté ccontrasenya

Tots els estudiants de la Universitat de València, pel sol fet de matricular-se en
una classe, reben un nom d'usuari i una contrasenya. Si no la recorda, té diver-
ses opcions:
- Als punts de la Secretaria Virtual que hi ha a cada centre, ha d'introduir la seua
targeta i el PIN d'aquesta. Llavors rebrà la contrasenya.
- La secretaria de la seua facultat el podrà ajudar amb tot el procés i donar-li una
contrasenya nova.
- Pot recórrer també a l'operador d'informàtica d'aula del seu centre (facultat o
escola).
- A més, cada any, en la carta que indica a l'alumne la cita de matrícula, se li faci-
lita un procediment pel qual pot obtenir una contrasenya nova a través d'inter-
net.
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44..  EEllaabboorraacciióó  ddee  llaa  gguuiiaa  ddoocceenntt

A l'hora d'elaborar el programa i/o la guia docent, pel fet com aquest és un
document que representa el compromís del professor sobre els seus criteris
de docència, pot ser útil introduir-hi ja l'ús que farem de l'Aula Virtual. En
aquest cas seria important:

EXEMPLE:

El professor que s'encarregava de la docència d'aquesta assignatura va
començar a fer servir la plataforma i ho va fer saber als estudiants en la guia
docent.

Els usos iinicials pprevistos eren: 

Tenir la fitxa d'estudiants informatitzada.
Usar el correu electrònic.
Penjar apunts de la classe i enllaços interessants per al curs.
Disposar de xat i fòrum, a tall de tutoria i per resoldre dubtes.
Lliurar tasques i fer-ne l´avaluació.

ASSIGNATURA: Psicometria. 22n.quadrimestre
LLICENCIATURA DE Psicologia
PROFESSOR: SSalvador AAlgarabel

Revisar lles aaplicacions qque oofereix AAula VVirtual ((per eexemple, mmitjan-
çant aaquest mmanual. PPer aa qqüestions rrelatives aa ll'ús cconcret dd'eines, éés
important eel MManual ttècnic dde ll'Aula VVirtual).

Establir lles qque, dd'acord aamb lla nnostra oorientació ppedagògica ii lles nnos-
tres nnecessitats, vvolem aaplicar.

Fet aaixò, sseria rrecomanable ddonar aa cconèixer aa ll'estudiant, jja een lla gguia
docent, lles pparts ddel nnostre ccurs een qquè aaplicarem AAula VVirtual.



FAQ

I el professor així ho va indicar en la guia. Vegem-ne alguns exemples:

L'avantatge d'incloure aquests usos en la nostra guia és que l'alumne
coneix per endavant la forma com es realitzarà la docència i els moments en
què ha d'acudir a la plataforma.

15

Si ffaig sservir ll'Aula VVirtual, hhauré dde mmodificar lla mmeua mmanera
de ffer cclasse?

La plataforma de l'Aula Virtual pretén ser un complement a la docència i en cap
cas en representa una modificació. Ofereix, però, eines variades que el docent
pot integrar a les classes, i així modificar activitats que fins ara es feien en paper
per un format electrònic.
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55..  LL''eennttoorrnn  vviissuuaall  

Accés  a  la  plataforma:  El  meu  portal

Per entrar a l'Aula Virtual heu d'introduir el vostre nom d'usuari i la con-
trasenya en alguna de les pàgines d'entrada: hhttttppss::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess o en
hhttttppss::////ccoorrrreeuu..uuvv..eess.

La UV ofereix tres tipus d'autoritats dd'entrada: UUV, llocal ii eexterna. En la
majoria dels casos, i per tal com es tracta d'un professor, l'autoritat UV és la
que permet l'accés.

És l'adequada per a usuaris que pertanyen a la Universitat de València,
incloent-hi per descomptat els estudiants.

Qualsevol de les tres autoritats se
seleccionen en la pàgina d'accés a
Aula Virtual.

FAQPer aa qquè sserveixen lles aautoritats llocal ii eexterna?

La LOCAL, principalment per a professors que han sol·licitat donar-se d'alta com
a alumnes en els seus cursos per tal de fer-hi proves.
L'EXTERNA, per a personal aliè a la Universitat, al qual se li ha donat autoritza-
ció per participar en un curs o comunitat.



Després d'escriure el nostre nom d'usuari i la contrasenya, l'aplicació ens
introdueix al nostre entorn personal, denominat El mmeu pportal.

El mmeu pportal està distribuït en diverses pàgines: El mmeu pportal, CCalendari,
Els mmeus ddocuments ii TTauler dde ccontrol. És una àrea exclusiva i personal de
l'usuari (professor/professora) que, en principi, no comparteix amb ningú.

A la part de la dreta, Grups, tenim l'accés a tots els cursos i les comuni-
tats en què participa cada usuari.

Accés  als  cursos

A la zona Grups d'El mmeu PPortal, es pot seleccionar el curs amb què es vol tre-
ballar. Quan s'entra en l'àrea de Curs, es pot veure que el color predominant és
el verd. Tota la informació que s'hi inserisca afecta el professor i els estudiants
d'aquest grup.

17

Mòdul Grups, on podem triar el
curs o la comunitat a què volem
entrar.

Curs és la pàgina inicial que trobareu quan entreu
en el curs seleccionat; en aquest cas, el curs és:
"Proves diagnòstiques en educació".

Pàgines d'El mmeu pportal: EEl mmeu pportal,
Calendari, EEl mmeus ddocuments ii 
Tauler dde ccontrol.
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Ingrés  en  una  comunitat

Comunitat és un entorn de treball que la Universitat crea a petició d'un
grup d'usuaris de la plataforma. Serveix per intercanviar documents i infor-
mació i comunicar-se de manera bidireccional a través d'un entorn virtual.
És una eina de col·laboració, que es presenta en un color taronja. Resulta
especialment adequada per al desenvolupament de treballs en grups d'in-
vestigació, d'aquesta o de distintes universitats, i també es pot fer servir per
a grups de gestió o per a qualsevol altre tipus de grups.

Elecció  de  l'entorn  visual

Aula Virtual ofereix diversos estils de presentació de pàgina tant per a cur-
sos com per a comunitats. Per defecte apareix el denominat estil Universitat
de València, que podem modificar anant al Tauler dde ccontrol del nostre curs,
en l'opció Personalitzar aaquest pportal. Hi podem triar entre les 4 opcions que
veiem en la imatge de sota: disseny Universitat de València (UV), deco, cap
o senzill. Qualsevol canvi en l'estil de la pàgina significa que en canviarà el
disseny, però no la configuració.

En aquest sentit, és convenient pensar que l'estudiant és usuari de diver-
sos cursos d'Aula Virtual. Així, com més homogènia es mantinga la seua
zona de treball i estudi durant l'any, més habituat estarà a trobar-hi les eines
i a identificar-se amb el seu aspecte.

Feu clic ací perquè el canvi
siga efectiu.



66..  UUnnaa  vviissiióó  ggeenneerraall  ddee  llaa  ““ppllaattaaffoorrmmaa  mmíínniimmaa””

Per al curs 2005-2006, el professor disposa d'una configuració bàsica i
mínima en els seus cursos, a la qual hem denominat "plataforma mínima",
que podrà ampliar d'acord amb les seues necessitats en el Tauler dde ccontrol
de cada curs, afegint-hi els mòduls que necessite.

La configuració inicial està distribuïda en les pàgines següents: Curs,
Calendari, RRecursos, CComunicació, AActivitats, IInformació i Tauler dde ccontrol,
com ja hem vist en explicar l'accés als cursos.

Tot seguit veurem quins són els elements que apareixen per defecte en
cada una d'aquestes pàgines.

En la pàgina de Curs hi apareixen els mòduls o aplicacions següents:
Notícies, IInformació bbreu, EEquip ddocent ii FFitxes dd'estudiants.
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Pàgines dins l'entorn de Curs.
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En la pàgina Calendari hi apareix: Calendari ccomplet.

En la pàgina Recursos hi podem veure les aplicacions: Documents,
Materials een llínia ((LORS) ii QQüestionari ((Assessment).

En la pàgina Comunicació hi apareix: Fòrums.



En la pàgina Activitats s'hi mostren els mòduls: Assignacions ii
Avaluacions.

En la pàgina Informació hi trobem: Guia ddocent, PPrograma dde ll'assignatu-
ra ii IInformació ddel ccurs.

En la pàgina Tauler dde ccontrol hi apareixen nombroses finestres que per-
meten administrar els mòduls actius de les pàgines abans esmentades.
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Per a informació tècnica sobre l'ús d'aquestes eines: hhttttpp::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess
o hhttttpp::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess.

Activació  de  nous  mòduls

A més d'aquesta plataforma mínima de pàgines i dels elements actius
que hi trobem per defecte, Aula Virtual disposa d'altres mòduls -en parlarem
d'alguns a continuació- que potser voldreu tenir actius per treballar amb el
vostre curs. Es pot activar qualsevol mòdul en Tauler dde ccontrol -->>
Personalitzar aaquest ccurs. Hi apareix la distribució de les pàgines i els
mòduls que hi ha. Aneu a la pàgina on desitgeu activar el mòdul i, en Mòduls
disponibles, seleccioneu el que desitgeu; feu clic en Afegir eel mmòdul aací.
Quan torneu a la pàgina, tindreu el mòdul activat.

Si no trobeu el mòdul en Tauler dde ccontrol, és que no està actiu. El troba-
reu en Tauler dde ccontrol -->>Administrar mmòduls. Hi podreu pujar aquella apli-
cació que desitgeu activar. Després, feu el pas esmentat en el paràgraf ante-
rior (Tauler dde ccontrol -->>Personalitzar aaquest ccurs).

77..    ÚÚss  ddee  lleess  eeiinneess  ddee  ll''eennttoorrnn  ddee  CCuurrss

Si bé les eines que es poden fer servir tenen una utilitat semblant en els
entorns d'El mmeu pportal, en el de Curs i en el de Comunitat, tal com ja hem
dit, centrarem ara la nostra atenció en el segon, ja que aquest és l'objectiu
principal d'aquest manual, sense deixar de costat el fet que aquestes apli-
cacions tenen un funcionament semblant en els altres dos entorns abans
esmentats.

El ffet qque ees ddispose dd'una ssèrie dde mmòduls aactius pper ddefecte een
obrir eel nnostre ccurs, nno vvol ddir qque eel pprofessor hhaja dde ffer-llos sservir ttots,
sinó qque ssón eels qque ees cconsideren ppotencialment mmés úútils. ÉÉs eel ppro-
fessor qqui hha dde ddecidir qquins ssón eels eelements mmés aadients pper aa lla
seua aassignatura ii qquan hha dd'utilitzar-nne uun oo uun aaltre.



A.  Eines  d'informació  

Tenen un ús senzill, perquè la majoria d'aquestes eines ofereixen informa-
ció útil extreta de les bases de dades de la Universitat de València. Faciliten
el coneixement de detalls de l'assignatura per part de l'alumne i el coneixe-
ment al professor sobre els seus estudiants en cada curs.

-->>Conèixer ll'equip ddocent ii eels eestudiants mmatriculats

Aquesta informació apareix per defecte en la pàgina inicial del curs. 

Ofereix dades sobre:

- Professors dde ll'assignatura. Permet conèixer-los una miqueta més. En
aquest cas, si sou el professor, remet a la informació personal que heu deci-
dit que hi aparega, i informa del vostre correu electrònic. 

- Llista dde mmembres d'aquesta cclasse (que inclou el professor, en totes les
seues categories, els alumnes i l'administrador, si n'hi ha). Aquesta aplicació
permet cercar un nou usuari i incorporar-lo al nostre curs, i també enviar
correus electrònics de forma selectiva.

L'opció CSV, que trobem dins aquest enllaç, apareix en moments
puntuals a la plataforma. És útil perquè el fitxer que ens permet desar
és l'adequat per eexportar ii iimportar lles ddades qque oofereix aa uun ffull dde
càlcul (per exemple Excel) a fi de treballar-hi en una aplicació externa.

- Usuaris cconnectats: Permet conèixer els estudiants de la nostra assigna-
tura que estan en xarxa en el moment de la consulta.

- Estudiants mmatriculats: Ordena alfabèticament els correus electrònics dels
estudiants. La seua principal utilitat, però, rau en el fet de conèixer el nombre i el
nom dels estudiants que, segons la base de dades de la Universitat, estan matri-
culats en el nostre curs. És important revisar aquesta llista periòdicament per
veure les noves baixes i altes (vegeu p. 7).
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-->>Introduir lla gguia ddocent dde ll'assignatura

Aula Virtual disposa d'una aplicació exclusiva per fer accessible la guia
docent de l'assignatura a l'estudiant. Es troba en la pàgina d'Informació. Per
col·locar-hi la guia docent, cal anar a Tauler dde ccontrol -->> AAdministració dde
guia ddocent. Hi podem: pujar la guia (en document amb extensió .doc o .pdf)
o enllaçar a una pàgina URL on aparega.

-->>Enllaç aal pprograma dde ll'assignatura

El mòdul Programa dde ll'assignatura apareix per defecte en la pàgina
d'Informació, al costat de la Guia ddocent i de la Informació ssobre eel ccurs. És
un enllaç que porta a l'enllaç del programa de l'assignatura que es troba en
la pàgina ECTS de la Universitat. 

-->>Informació ssobre eel ccurs

Aquest és un altre dels mòduls que apareixen per defecte en obrir la pla-
taforma en la pàgina Informació. Les dades que s'hi inclouen procedeixen de
la base de dades de la UV. Ofereix informació sobre el curs, el mòdul, la titu-
lació o titulacions a què pertany el curs, el grup, els subgrups i els profes-
sors. 

És informació de gran utilitat per a l'estudiant, sobretot durant les prime-
res setmanes de curs.



Una altra eeina ssemblant a aquesta és Informació bbreu, que apareix acti-
vada en la pàgina d'inici del curs. És una versió reduïda del mòdul abans
esmentat. 

-->> EEstablir uun ccalendari oo eel nnostre ccronograma dde ttreball

Si voleu fer una planificació del vostre treball i del treball de l'estudiant
del vostre curs, podeu recórrer a una eina com el Calendari ccomplet.

Situada en la pàgina Calendari del nostre curs, aquesta aplicació permet
establir el cronograma del curs. De forma senzilla (només cal polsar en cada
un dels dies), podem afegir totes les cites importants (horari de classes, exà-
mens, lliurament de treballs, etc.) que hauran de tenir present els nostres
estudiants. Ofereix també la possibilitat, no solament d'establir cites com-
partides per a tots els membres del curs, sinó també les nostres cites per-
sonals, que apareixeran únicament en el nostre calendari personal.

Les cites introduïdes a la plataforma es poden exportar a uns altres calen-
daris personals a través de l'opció Sincronitzar aamb OOutlook, que apareix
després d'introduir la nostra cita.

Aquesta eina dóna la possibilitat d'oferir els esdeveniments de forma dià-
ria, setmanal, mensual o en forma de planificació amb 30 dies d'antelació
(podeu modificar el nombre de dies).
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EXEMPLE:

En aquest cas, el professor l'ha feta servir per informar els estudiants dels
dies en què tenen classe. Vegem-ho:

Unes altres eines semblants són Calendari i Planificació. Tots dos mòduls
es poden activar des del Tauler dde ccontrol.

* Calendari ofereix una versió diària de les nostres tasques.
* Planificació ofereix, una rere l'altra, totes les cites que l'usuari té previs-

tes en el termini d'un mes (o la selecció que haja fet de dies: 10, 20, etc.).

Anotació sobre classes i dates de lliu-
rament de tasques per a l'estudiant.

Afegir cita: afegeix els esdeveni-
ments que indiquem al calendari.

Possibilitat que la finestra gran de la dreta
aparega amb la distribució del calendari per
dia, setmana o mes, o segons una planifica-
ció a 30 dies. En aquest cas, per mes.

Si anem a "+" o a
l'"hora", permet afegir-
hi esdeveniments. 

ASSIGNATURA: Proves ddiagnòstiques een eeducació
CURS DE DOCTORAT
PROFESSOR: IIgnacio JJ. AAlfaro RRocher



-->>Agregar nnotícies

Notícies és un mòdul fix que apareix sempre en la primera pàgina del nos-
tre curs. L'objectiu és oferir ressenyes de notícies que el professor conside-
ra rellevants per a l'estudiant. És unidireccional i, per tant, és el professor
qui informa l'estudiant i no viceversa. Els documents que s'hi poden adjun-
tar només poden tenir l'extensió .txt ((text ppla) o .html. De moment, no accep-
ta documents en Word o semblant.

EXEMPLE:

El professor Algarabel ha utilitzat el mòdul Notícies per informar de can-
vis d'una pràctica de treball ja disponible, de la data límit per al lliurament
de pràctiques i del seu horari de consultes virtuals. Es poden afegir notícies
des de Tauler dde ccontrol-->> AAdministració dde nnotícies o, des del mateix
mòdul, en Agregar nnotícies.

-->>Crear ssubgrups dde ttreball 

Aquesta funció no apareix per defecte en cap pàgina, per la qual cosa,
qui la requerisca, l'ha d'activar en Tauler dde ccontrol -->> AAdministració dde
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ASSIGNATURA: Psicometria. 22n. qquadrimestre
LLICENCIATURA DE Psicologia
PROFESSOR: SSalvador AAlgarabel

Selecció del termini
sobre el que volem
que es faça la 
planificació.
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grups -->> AAdministrar ssubgrups.
L'aplicació permet crear subgrups de treball dins el nostre curs per fer

possible el treball col·laboratiu entre subgrups d'estudiants o crear treballs
en subgrup, etc., i  també diferencia els grups de pràctiques oficials esta-
blerts per la UV. Són, en definitiva, dues opcions les que tenim per a la cre-
ació de subgrups. 

Es pot:
1 Activar els subgrups establerts a la base de dades de la UV.
Normalment es tracta dels subgrups de pràctiques creats dins una
matèria teòrica. Formaran els subgrups els membres que consten en
la base de dades de la Universitat. Aquesta opció, s'ha  de sol·licitar  al
Servei dd'Informàtica dde lla UUV a través de la pàgina:
hhttttpp::////ssoolliicciittuuddeess..uuvv..eess, en l'opció que hi ha respecte d'això.

2 Crear subgrups triats per professor i/o alumnes. Normalment són
per a la realització de treballs en grup.

Amb els nous enllaços que es creen quan s'estableixen subgrups, entrem
en unes pàgines amb distribució i format semblant a les de Curs (vegeu la
pàgina següent), però que són exclusives dels membres del subgrup.
L'estudiant només té accés a les pàgines del subgrup a què pertany.

En tot subgrup cal que almenys un dels membres tinga el paper d'admi-
nistrador, perquè puga pujar informació o documents, enviar correus electrò-
nics, etc. Poden tenir, però, el paper d'administrador un o diversos estu-
diants del subgrup, o/i el professor. 

S'ha de tenir en compte que, si el professor deixa en mans dels estu-
diants el paper d'administrador, l'equip d'estudiants funcionarà indepen-
dentment i aquest es convertirà en el seu espai privat per treballar en
col·laboració. Si eel pprofessor vvol rrealitzar ccerta ssupervisió ddel ttreball ddels
seus aalumnes een aaquesta ààrea, éés iimportant qque, een eel mmoment een qquè ccree
el ssubgrup, eestablisca eel ppaper qque hhi ttindrà ccom aa pprofessor.

Si així ho voleu, podeu deixar-ne l'administració per a algun estudiant, o
l'assumiu de manera exclusiva en el vostre paper de professor.

EXEMPLE:

ASSIGNATURA: Fisiologia AAnimal
LLICENCIATURA DE Biologia
PROFESSOR: JJosé JJuan ddel RRamo RRomero



El professor del Ramo tenia un grup de teoria en què hi havia matriculats
tots els estudiants, i tres grups de pràctiques (o subgrups) en què es dividien
aquests mateixos estudiants. Ell no va fer servir els subgrups de pràctiques,
però sí que va voler crear nous subgrups de treball més petits per a la for-
mació dels quals els estudiants mateixos van triar els seus companys de tre-
ball i van treballar com a grup.

En Tauler dde ccontrol trobem la llista dels subgrups que hi ha en el curs.
Allí és on anirem per crear nous subgrups, si així ho volem:
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Grups creats pel
professor per al tre-
ball en grup.

Subgrups de pràcti-
ques creats per
defecte per la base
de dades de la UV
dins el grup general,
que el professor no
va fer servir.

En Tauler dde ccontrol -->Subgrup
nou podem crear nous subgrups.

Distribució de les pàgines que comparteix
tot el grup 1.

Membres: com podem veure, els professors de l'assignatu-
ra i el becari PIE s'han reservat el dret d'administració del
subgrup.
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-->>Establir lles ppreguntes mmés ffreqüents

L'eina Preguntes mmés ffreqüents permet compilar en un mòdul, que serà
visible a tots els estudiants del curs, preguntes i respostes que són repeti-
des constantment o que suposem que ho poden ser.

El mòdul no està activat per defecte, i així hem d'anar a Tauler dde ccontrol
-->> AAdministració dde PPreguntes mmés ffreqüents i crear-hi una FAQ nnova.

EXEMPLE:

El professor Alfaro va crear una secció de Preguntes mmés ffreqüents per
respondre algunes qüestions dels alumnes.

Va posar al FAQ el nom "Informació sobre el curs" i les preguntes que va
fer i va respondre són les que apareixen a continuació: Quan comença el
curs?, És obligatòria l'assistència?, etc.

ASSIGNATURA: Proves ddiagnóstiques een eeducació
CURS DE DOCTORAT
PROFESSOR: IIgnacio JJ. AAlfaro RRocher

La ppolítica dde ssubscripció aal ssubgrup qque sse'ns oofereix qquan ccreem uun
subgrup nnou: ttancat, oobert oo eesperant cconfirmació, nnomés éés úútil ssi ssom
nosaltres qqui eel ccreem ((opció 22 dde lles aanteriorment vvistes). EEn aaquest
cas, ssi lla ddeixem ooberta, sserà ll'estudiant qqui ttriarà uunir-sse aal ssubgrup
activant uuna oopció qque sse lli ooferirà; ssi lla ddeixem ttancada, ssom nnosaltres
qui eens eencarreguem dde lla ssubscripció ii, ssi lla ddeixem ""esperant cconfir-
mació", lla pplataforma aavisa eel pprofessor pperquè ddone eel vvistiplau aal ppro-
cés dde mmatriculació.



B.  Eines  per  a  l'emmagatzematge  de  documents

Una part essencial d'Aula Virtual és el treball d'emmagatzematge de
documents organitzats en carpetes o el desenvolupament de continguts en
la web. 

La varietat de documents i formats que es poden pujar a la plataforma i
la facilitat amb què l'estudiant els pot descarregar, fan que aquestes aplica-
cions siguen algunes de les més utilitzades.

Per al curs 2005-2006, el professor trobarà de nou el mòdul Documents,
on podrà organitzar els apunts, els projectes de treball, les tasques, etc., d'a-
cord amb les seues necessitats, i una eina com Materials oon-lline ((LORS) que
és ideal per a aquells que desitgen avançar més en el desenvolupament del
temari del curs a través de la plataforma.

Vegem ara les opcions que ofereix cadascuna d'aquestes eines.

-->> DDefinir eels nnostres ddocuments dd'ús

Documents és un mòdul molt útil, perquè permet emmagatzemar de
forma electrònica els arxius que farem servir a l'aula. Això evita haver d´
anar carregats amb papers d'un costat a un altre i facilita que els puguem
actualitzar ràpidament. Tot just acabem d'elaborar els apunts, els podem
penjar, i enviar als estudiants un correu en què els informem que ja estan
disponibles. Aquest mòdul apareix per defecte en la pàgina Recursos. 

La pàgina Documents del curs permet:
1 Crear ccarpetes per organitzar els documents de treball.
2 Pujar aarxius: de text (en Word), d'imatge (en Jpg, Tiff, etc.), de només

lectura (.pdf), de html.
3. Establir eenllaços.
4 Editar ddocuments permet canviar la denominació de la carpeta

Documents.
És recomanable no realitzar canvis en Modificar eels ppermisos dde lla ccarpe-

ta, llevat que siguem un usuari avançat en aquesta eina, perquè això pot pro-
vocar errors o afectar-ne l'ús en pròximes sessions.

EXEMPLE:
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ASSIGNATURA: Teoria ddel DDret
LLICENCIATURA D´ADE-DDret
PROFESSOR: JJosé GGarcía AAñón
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En aquesta assignatura, el professor va organitzar les carpetes d'acord
amb els apartats següents:

1. Tasques: Hi va crear carpetes de cada
tema amb els seus exercicis correspo-
nents, i una altra carpeta, "Respostes", on
va anar penjant les respostes suggerides
després que haguera acabat el període de
lliurament d'aquells.

3. Apunts: Els temes del curs, els hi va
penjar en .pdf dies abans de la presenta-
ció a classe de cada tema.

8. Pràctiques: Presentacions en
PowerPoint de les sessions de pràcti-
ques, que es convertien al format
QuickTime per impedir que foren 
modificades.

6. Documents públics del curs: Hi va agru-
par material de funcionament del curs:
programa, cronograma, lleis rellevants i
documents sobre seminaris duts a terme.

2. Exàmens: No en va fer ús (NU)
4. Notes: NU
5. Projectes: NU

9. Sessions de classe: Hi va fer accessi-
bles als estudiants les presentacions en
Powerpoint que havia fet servir a classe
per exposar cada tema, també converti-
des en QuickTime per impedir-ne la 
modificació.

10. Treball de dret i literatura: Hi va reco-
llir una presentació en què s'explica a
l'estudiant una de les tasques que haurà
de fer i que servirà per a l'avaluació final.

7. Lectures complementàries: Hi va aple-
gar les lectures complementàries a
cadascun dels temes del curs.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10



-->>Generar lles nnostres llliçons mmitjançant LLORS 

Aula Virtual ofereix un sistema de gestió d'objectes d'aprenentatge, denomi-
nat Materials een llínia ((LORS), que permet incorporar a una pàgina creada a l'e-
fecte tots els continguts ordenats de la matèria objecte d'estudi en la platafor-
ma. Dit d'una altra forma, és un sistema d'organització de les lliçons del curs
que funciona a través d'enllaços i en un format semblant a una pàgina web.
Entre altres coses, permet controlar les vegades que cada estudiant ha llegit un
tema, cosa que en facilita el seguiment. Es troba activat per defecte en la pàgi-
na Recursos.

A més, el Learning OObject RRepository SSystem o LORS permet que els paquets
de continguts (o temes) puguen ser compartits per diverses classes o cursos i
transportats al curs de l'any següent, encara que el creador original reté sem-
pre el control sobre l'edició de les dades i els seus permisos.

Funciona amb llenguatge SCORM, per la qual cosa, per realitzar la gestió de
continguts, es requereix un programa com Reload Editor (hhttttpp::////wwwwww..rreellooaadd..aacc..uukk//)

EXEMPLE:

Si bé el professor va fer servir durant el 2004-2005 el mòdul Documents
per desar-hi els continguts que els estudiants van anar rebent lliçó rere lliçó,
el seu interès era desenvolupar l'eina Materials een llínia ((LORS) en el seu
curs, cosa que va fer com a prova amb una lliçó. Així va iniciar els continguts
de la seua assignatura, i va posar 2 temes:
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ASSIGNATURA: Fisiologia AAnimal
LLICENCIATURA DE Biologia
PROFESSOR: JJosé JJuan ddel RRamo RRomero

FAQVoldria ccrear uuna ccarpeta oon eels mmeus eestudiants ddeixen ddocuments
i ttots hhi ttinguen aaccés ii ppuguen vveure eel ttreball ddels aaltres

Per fer-ho, heu de crear en Documents una nova carpeta, a la qual heu de donar
un nom. Als membres del grup els concedireu permisos d'escriptura (Write) en
Modificar ppermisos.
Per evitar que un alumne esborre el que ha fet un altre company, cada alumne
s'haurà de crear la seua pròpia carpeta i llevar el permís d'escriptura (Write) a la
resta d'alumnes perquè no puguen modificar el seu treball. Per a qualsevol dubte,
consulteu amb aauullaa..vviirrttuuaall@@uuvv..eess.
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Semblant a una pàgina web, a la part
principal, ddreta, dóna la benvinguda a
l'assignatura i ofereix dades sobre l'últi-
ma pàgina que hem vist i de vegades de
què hem llegit el contingut.

A l'esquerra, quan fem clic en Curse
Index, apareixen tots els temes del
curs, i dins d'aquest, les seccions de
cada un s'estenen a la pàgina principal.

Hem fet clic a la part esquerre en Tema 11 per fer que s'estenga el
contingut del tema a la part principal. El text pot portar enllaços.
Per exemple, ací veiem un enllaç a la figura 1.01 (un gràfic).

a

a

a

a

a

En la pàgina Recursos apareix l'enllaç "Prova
Fisiologia animal" (l'assignatura). Si hi fem clic,
entrem en els continguts.

VISUALITZACIÓ DDEL MMÒDUL MMATERIALS EEN LLÍNIA:
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Mostra el contingut del Tema 2. L'índex s'ha convertit
en enllaços i hi ha la possibilitat, a la part superior, de
descarregar-lo en pdf i de descarregar les imatges
comprimides o les imatges en document .pdf

Pareu atenció a aquesta icona: ens porta a l'expli-
cació següent sobre el seguiment de l'estudiant.

Aquesta icona ens porta a la pàgina dde sseguiment dde ll'alumne,
amb dades com ara:

estudiant que ha visitat els temes
quins temes ha visitat
quan va començar a llegir
temps que hi va estar, etc.
estudiant que ha visitat els temes

a

a

a
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C.  Eines  de  comunicació

Una comunicació fluida i ràpida és  fonamental per al bon funcionament
de qualsevol sistema d'aprenentatge que utilitze en major o menor mesura
la xarxa. Per això, Aula Virtual ha implementat diversos sistemes de comuni-
cació que, a través de mètodes asíncrons i síncrons, permeten mantenir una
relació fluida entre professor i estudiant. Són el correu electrònic, els
fòrums, el xat i el weblogger. Veiem-los un a un:

-->> CCorreu eelectrònic

Si bé dins la plataforma i a través de diverses pàgines és possible enviar
correu electrònic als estudiants del nostre grup, el mòdul com a tal apareix
en Tauler dde ccontrol -->> SServei dde ccorreu.

En Servei dde ccorreu es pot:
1. Veure l'Historial dde ccorreu: correus que el professor ha enviat, quan,

a qui, etc.
2. Enviar ccorreu: on podeu seleccionar a qui voleu enviar un correu: a tots

els alumnes, només a alguns, a tutors, a tots els usuaris del curs -alumnes,
professors i administradors-, etc.

Aquest servei de correu és una de les eines més útils i més utilitzades,
perquè permet el contacte continu amb l'alumnat. Per lla sseua ffuncionalitat,
aquesta eeina nno ppermet eenviar aadjunts.

Aquesta eeina ppermet oorganitzar ttota lla nnostra aassignatura pper ttemes,
amb lla iinclusió dde ttots eels eelements ggràfics qque ddesitgem. ÉÉs eexportable
a ccursos dd'anys ssegüents ii ppermet ffer uun sseguiment qquantitatiu aaproxi-
mat ddel ttreball dde ll'alumne.

Si ddecidiu ffer-lla sservir, uus rrecomanem qque uus pposeu een ccontacte aamb
el SServei dd'Informàtica dde lla UUniversitat pper rrebre'n aalgunes iindicacions
bàsiques.



Els correus s'envien a l'adreça de correu que l'usuari té a la Universitat de
València.

-->>Fòrum

Fòrum és una eina de comunicació excel·lent entre el professor i els alum-
nes i dels alumnes entre si. Permet mantenir una comunicació de manera
organitzada i registrada entre tots els participants del curs. L'usuari pot ini-
ciar un nou fil de discussió o respondre a un de ja existent.

Les discussions o temes originals presentats al fòrum segueixen una pre-
sentació encadenada, amb la qual cosa es poden obrir tants fòrums com es
vulga i les respostes per a cada fòrum es faran dins d'aquest mateix fòrum,
formant una mena de cadena. Per iniciar un nou fòrum, cal anar a Tauler dde
control -->> NNou ffòrum.

En la versió del curs 2005-2006, Fòrum apareix per defecte en la pàgina
Comunicació com a mòdul ja actiu.
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FAQHabitualment nno ffaig sservir eel ccorreu dde lla UUniversitat. PPuc ffer
que aaquests mmissatges aarriben aal mmeu ccorreu hhabitual?

Sí. Si voleu que els missatges del vostre correu universitari (uussuuaarrii@@uuvv..eess) arriben
a un altre dels vostres correus (Hotmail, Yahoo, Outlook, etc.), ho podeu fer anant
a hhttttpp::////ccoommpptteess..uuvv..eess. Allí, després d'haver introduït el vostre ID i la contrasen-
ya, heu d'anar a Correu eelectrònic -->> RRedirecció ddel mmeu ccorreu i escriu-
re on voleu que us siga enviat.

Permet seleccionar l´usuari o usuaris
als quals es vol enviar correu.

a
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EXEMPLE:

La professora va iniciar dos fòrums, un per a fonètica, que va denominar
phon, i un altre per a traducció, que va denominar trad, i va plantejar l'objec-
tiu dels fòrums en un primer missatge que va introduir ella mateixa. Vegem
el treball que es va fer en el fòrum phon. El seu primer missatge va ser el
que traduïm tot seguit:

"Utilitzeu aquest fòrum per realitzar preguntes sobre les pràctiques
de fonètica històrica, per indicar els vostres dubtes, problemes...
Tracteu de respondre als companys (...) Us podeu expressar en fran-
cès, en català o en espanyol (...)"

El resultat del fòrum va ser el següent, com ara veurem, amb moltes inter-
vencions per part dels alumnes.

Quan fem clic en l'enllaç, veiem el
missatge.

Si fem clic sobre el nom de cada usuari, veurem totes
les contribucions que ha fet al fòrum.

El triangle cap avall indica que el criteri d'or-
dre seguit pel fòrum és el d'últim mmissatge
rebut. Es pot modificar a un altre criteri fent
clic sobre aquesta icona.

ASSIGNATURA: Història dde lla LLlengua FFrancesa
LLICENCIATURA DE Filologia FFrancesa
PROFESSOR: EElena MMoltó HHernández



-->> XXat

L'aplicació Xat permet que estudiants i professor participen en una comu-
nicació en temps real o síncrona. És molt útil per realitzar tutories virtuals.
El mòdul no apareix activat, per la qual cosa, per utilitzar-lo, cal anar a Tauler
de ccontrol -->> AAdministració dd'Applets/Mòduls ii aactivar eel xxat. Després, trieu
la pàgina on voleu que aparega (Comunicació pot ser el lloc idoni) i, ara, ja
en Tauler dde ccontrol -->> AAdministració dde xxat, aneu a Afegir uuna ssala. Podem
crear tantes sales de xat com vulguem, d'acord, per exemple, amb l'especia-
lització de cada sala en un tema.

Xat requereix disposar d'uns plug-ins de Java, que es poden descarregar
en la pàgina: hhttttpp::////jjaavvaa..ccoomm//eenn//ddoowwnnllooaadd//iinnssttaalllleedd..jjsspp.

L'eina Xat permet la comunicació exclusivament escrita entre tots els
membres del curs que entren a la sala de xat.

EXEMPLE:

El professor va crear una sala de xat a la qual va donar el nom de "Sessió
de ddubtes. TTeoria ddel ddret". A fi d'agilitar la resolució de dubtes durant les
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Perquè eels eestudiants vvegen eel ffòrum, aaquest hha dd'estar hhabilitat. EEs
poden aadjuntar ddocuments een ccada ccontribució aal ffòrum.

L'usuari ppot ""Activar uun aavís" ssi vvol ssaber qquan hhan rrespost aa lla sseua
pregunta oo ccontribució.

ASSIGNATURA: Teoria ddel DDret
LLICENCIATURA D´ADE- DDret
PROFESSOR: JJosé GGarcía AAñón

FAQPer qquè eem rrecomaneu nno mmodificar eels ppermisos?

Aula virtual ha concedit d'antuvi uns permisos que ofereixen a cada usuari (en el
seu paper de professor, professor ajudant, professor associat, tutor, administra-
dor o alumne) unes possibilitats molt concretes d'ús de l'eina.
Quan es modifiquen els permisos, es corre el risc de fer públics i accessibles a
tots els alumnes o a alguns alumnes, documents que en un principi només eren
accessibles al professor, o modificar dades sensibles d'algun usuari. Si es detec-
ta algun problema d'aquesta mena en el curs, cal posar-se en contacte amb:
aauullaa..vviirrttuuaall@@uuvv..eess.
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últimes setmanes abans de l'examen, va avisar els estudiants per correu
electrònic dels dies i les hores en què estaria connectat a la sala. Els estu-
diants que volien resoldre dubtes d'última hora van utilitzar aquest recurs.

Pantalla on apareixen les inter-
vencions de tots els participants.

Nom de les persones que són a la sala..

Lloc on hem d'escriure la nostra pregunta o resposta.

FAQNo ttrobe eel pportlet oo mmòdul XXat aal TTauler dde ccontrol ((o qqualsevol
altre mmòdul qque vvoldria ttenir ddisponible, pperò qque nno eel ttinc), pper lla
qual ccosa nno eel ppuc aactivar. QQuè ppassa?

El motiu és que no el teniu actiu i per això no apareix a les petites pantalles de
Tauler dde ccontrol. Per activar-lo, aneu a Tauler dde ccontrol -->>
Administració dde ggrups -->> AAdministrar AApplets. Allí, afegiu aquell mòdul
(applet) que voleu tenir actiu. Després, aneu de nou a Tauler dde ccontrol-->>
Personalitzar aaquest pportal i activeu-lo en la pàgina que vulgueu.

Sala de xat



-->>Weblogger

El weblogger, també conegut com a quadern dde bbitàcola o blog, és una
aplicació que facilita la comunicació entre els membres del grup. És un lloc
web on es recopilen cronològicament els missatges d'un o de diversos
autors sobre un tema en particular, a tall de diari personal. (Per crear-ne un,
seguiu les instruccions de la FAQ, p. 40).

Encara que s'assembla al fòrum per la forma de presentació d'un tema i
les respostes a aquest, el weblogger és una pàgina web que utilitza un sis-
tema de gestió de continguts més semblant a un periòdic. És més dinàmic
que no el fòrum i molt participatiu, però d'altra banda és evidentment per-
sonal. A més, disposa d'àrees per arxivar i organitzar contribucions ante-
riors, permet crear una sèrie d'enllaços a altres weblogs (blogroll) o pàgines
web d'interès per a nosaltres, crear un enllaç que porte al lloc web d'on hem
extret algun dels nostres comentaris (trackback), etc. No està activat per
defecte. Vegem-ne un exemple:

EXEMPLE:

Atès que durant el curs 2004-2005 aquesta aplicació amb prou feines no
es va fer servir, i a més se n'ha incorporat una nova versió per al 2005-2006,
hem creat un exemple partint de la idea de l'escriptura de diaris de pràcti-
ques per part d'estudiants que estan realitzant el pràcticum i, per tant, estan
lluny durant unes setmanes de la facultat. El blog els pot fer servir per com-
partir experiències de treball. Una altra opció és la utilització del blog per
escriure un article o posar en comú un text d'una revista o llibre i obrir-lo al
comentari de tot el curs, o perquè el professor conte què ha explicat a clas-
se aquell dia per a aquells que no hi han anat. Al Tauler dde ccontrol trobareu:
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ASSIGNATURA: Pràcticum 
PRÀCTIQUES DE TREBALL A DIVERSOS CENTRES

Per iniciar una entrada:
Afegeix entrada.

També podem esborrar entrades i administrar per-
misos del weblogger des de Tauler dde ccontrol.
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VISTA DDE TTREBALL. AADMINISTRACIÓ DDEL WWEBLOGGER

Creem la nostra pròpia entrada o comentari quan intro-
duïm el text (l'estudiant pot fer el mateix). Tenim la possi-
bilitat de posar un enllaç a un article, per exemple, que
volem que llegisca qui entre a la nostra entrada.

Cal fer clic en Publish perquè el blog quede disponible per a la
resta d'usuaris.

Són moltes les opcions d'hipertext i d'enllaços que ofereix Administració dde
weblogger. Per a més informació sobre el significat i les accions de Blogroll,
Bookmarket, Trackmark, etc., consulteu el Manual ttècnic dd'ajuda.
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Vista del weblogger tal com el veu l'usuari quan entra en
la pàgina i va al mòdul, amb tots els títols de les entrades
llistats.

Vista ccompleta, opció que ens permet anar a la pantalla
de treball següent, amb les opcions d'arxiu, etc.

VISTA DDE LL'USUARI. VVISIBILITZACIÓ DDEL WWEBLOGGER

Després de crear tres entra-
des, així queda el weblogger.

Podem veure entrades anteriors que ja
han estat arxivades, organitzades per
dies.

Opcions Arxivar, Administrar i Afegir
entrada.

Ofereix la possibilitat de fer l'entrada perma-
nent (Permalink), fer-hi comentaris (Comment),
modificar-la (Edit) o enviar-la a la carpeta esbo-
rrany (Draft).
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D.  Eines  per  a  l'avaluació

Aula Virtual disposa de tres eines per avaluar el treball de l'estudiant: 
1. Fitxes d'estudiants 
2. Assignacions i avaluacions 
3. Autoavaluació o qüestionari 

Les dues primeres són sistemes numèrics d'avaluació completa i funcio-
nen de forma independent, per la qual cosa ens haurem de decidir per un
sistema o un altre per a la nostra avaluació. La tercera eina, Qüestionari, tre-
balla de forma independent. De funcionament semblant a l'anterior
Enquesta (Survey) que apareixia en l'edició 2004-2005 d'Aula Virtual, per-
met realitzar tests, enquestes i autoavaluacions de forma senzilla.

-->> FFitxes dd'estudiants

El mòdul Fitxes dd'estudiants apareix per defecte a la pàgina inicial de
Curs. Fitxes dd'estudiants és un programari d'avaluació integrat a la platafor-
ma. Està dissenyat per facilitar el seguiment dels alumnes. Per tal com està
incorporat a la plataforma, permet que l'alumne conega de forma immedia-
ta les seues notes en cada activitat, si el professor ho considera oportú. És
privat i cada alumne té accés a les seues puntuacions, però no a les dels
companys.

Per al professor, és un sistema àgil i complet que el permet configurar de forma
personal les activitats que seran avaluades, el valor percentual que donarà a
cadascuna i si establirà nota mínima per fer mitjana amb la resta de puntuacions,

FAQUn ddels mmeus eestudiants hha ccreat uun wweblogger, pperò nno aapareix
a lla ppàgina pprincipal.

Perquè tots els usuaris puguen veure el weblogger, ha de ser publicat (opció
Publish). Quan creem el weblogger, ofereix dues opcions: publicar (Publish) o
enviar a carpeta esborrany (Draft). Triar Publish significa que volem que tots els
usuaris del curs puguen llegir i participar en el nostre weblogger. Si triem Draft, el
blog queda emmagatzemat al nostre espai, com un treball pendent de modifica-
cions, etc., i no és accessible a la resta de membres del grup. El blog queda emma-
gatzemat en Draft eentries (per modificar-ne l'estat, aneu a Tauler dde ccontrol 
-->> WWeblogger AAdministració i seleccioneu Publish).



entre moltes altres opcions. A més posa a la seua disposició les clàssiques fitxes
d'estudiants, susceptibles d'incloure foto, correu electrònic i dades de cada estu-
diant. Les fitxes poden ser revisades en el moment de l'avaluació.

A hores d'ara  es treballa per fer possible l'opció d'importar i exportar dades des
d'aquest mòdul al programa de Microsoft EExcel i a extensions .pdf ((Acrobat
Reader).

EXEMPLE:

Perquè es tracta d'un mòdul nou (el va desenvolupar el Servei
d'Informàtica durant el curs passat), no ha donat temps a aplicar-lo, per la
qual cosa n'hem creat un exemple prenent el sistema d'avaluació següent.

Sistema dd'avaluació:
15% TTreball ffinal: D'acord amb les pautes que el professor ofereix al llarg

de l'any, l'estudiant ha de presentar un treball final sobre un tema triat
durant la primera setmana del curs.

15% PPràctiques: Durant el curs es fan tres pràctiques en relació amb tota
la matèria tractada a classe fins al moment. Han de ser lliurades en el ter-
mini acordat. L'estudiant ha de traure una nota superior a 3 perquè siguen
considerades.

60% EExàmens: Hi ha dos exàmens, un parcial i un altre final, en què s'a-
valua tots els coneixements de l'estudiant. L'estudiant ha de traure en cada
un dels exàmens una nota superior a 4 perquè faça mitjana amb la resta de
l'avaluació.

10% EExercicis: Es fan exercicis al llarg del curs. L'alumne ha de lliurar
cadascun dels exercicis al professor en el període acordat. D'aquests,
només 5 són computables per a la nota final. El professor seleccionarà
aquells en què l'alumne haja obtingut la millor nota.

Passos qque ccal sseguir:

1. CConfigurar aavaluació: requereix establir els mòduls generals que
regiran l'avaluació.
2. GGestionar aanotacions: necessita, de forma més concreta, que
s'especifique si es faran un o dos exàmens, quants exercicis caldrà
lliurar, el nombre de pràctiques que tindran, etc.
3. PPosar nnotes
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ASSIGNATURA: Qualsevol
ExEMPLE D´AVALUACIÓ
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Configurar aavaluació: permet començar
a establir els criteris de la nostra ava-
luació

Orla: Foto de tots els estudiants del
curs.

Llistat dde nnotes: presenta la nota final de
cada estudiant en un llistat on apareix el
nombre d'aprovats, suspensos i no pre-
sentats (NP).

Gestionar aavaluació: demana que s'es-
pecifique en cada bloc d'avaluació creat
el nombre d'exercicis que hi haurà.

PRIMER PPAS. CConfigurem ll'avaluació:

1. Hem d'establir el nom dels blocs ggene-
rals, en aquest cas: pràctiques, exàmens,
treball final, exercicis i un més de comen-
taris perquè el professor hi puga escriure
comentaris sobre l'estudiant (que sempre
està ocult)

2. A cada bloc li donem el tret de: bàsic
(si tindrem en compte sempre la puntua-
ció que li donem en aquest exercici),
seleccionable (per ex., si seleccionem
entre 8 exercicis lliurats només les cinc
millors notes), text (només per a comen-
taris). 

12 3 4 5 6

7
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7. Quan farem clic, permetrem que 
l'alumne veja les seues notes.

3. Donem percentatge a cada bloc. 4. Decidim si acceptem l'opció "No ppresen-
tat"

5. Si hi ha nota mmínima, especifiquem
ací quina és. 6. Opció de Modificar/Editar, per realitzar

canvis sobre l'anotació anteriorment feta o
Esborrar definitivament l'anotació feta.

SEGON PPAS. GGestionem aanotacions

Si fem clic als enllaços de cada anotació,
podrem anar directament a posar-hi notes.
En aquest cas, posarem notes en
l'exercici 2.

Especifiquem dins cada bloc els exerci-
cis amb què comptarà. Per ex.: en
aquest cas, dins el bloc exàmens, espe-
cifiquem 2 exàmens (parcial i final). Això
mateix per a la resta de blocs.
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TERCER PPAS. PPosar nnotes:

Es poden posar notes per exercici. Ací, examen final. En: Fitxes
d'estudiants -->> LLlistat aanotacions -->> Elecció de l'exercici
que volem avaluar.

Es poden posar nnotes eestudiant aa eestudiant. En: 
Fitxes eestudiant -->> clic en cada estudiant.

Avantatges: Organitza l'escriptura de notes per exercicis i per alumne,
té en compte les opcions "No presentat", nota mínima per exercici i per-
met seleccionar els exercicis que es valoraran.

Inconvenients: Totes les anotacions dins el mateix bloc valen el
mateix (no es poden ponderar), no es poden exportar/importar dades a
hores d'ara hi estem treballant i probablement a mitjan curs estarà dis-
ponible.



-->> AAssignacions ii aavaluacions

Aquest sistema d'avaluació està dissenyat per a l'intercanvi i la correcció
de documents telemàticament. Aquesta és la principal diferència respecte
de l'eina que acabem de veure, Fitxes dd'estudiants.

El mòdul Assignacions ii aavaluacions, que està situat en la pàgina
Activitats, permet configurar tota la nostra avaluació establint els criteris
personals que vulguem. També podem utilitzar-lo, però, com a complement
de Fitxes dd'estudiants, exclusivament per a l'avaluació, per exemple, dels tre-
balls en grup que faran els nostres estudiants. D'aquesta manera, la nota
obtinguda pels estudiants en l'activitat realitzada en línia i avaluada pel pro-
fessor seguint aquest mòdul, s'incorporarà després manualment al mòdul
Fitxes dd'estudiants.

Està especialment indicada per a aquells docents que volen fer part de la
seua docència en línia, o que faran servir l'Aula per al lliurament de treballs
o la realització d'exàmens, de pràctiques o de qualsevol altra activitat, per-
què fa possible la creació de grups de treball i l'avaluació conjunta d'a-
quests. A més, ofereix la possibilitat d'exportar i importar a fulls de càlcul.
Per a una explicació més àmplia, acudiu al Manual ttècnic dde ll'Aula VVirtual.

EXEMPLE:

El professor va utilitzar l'intercanvi en format electrònic de documents,
per la qual cosa aquest sistema li va resultar molt útil.

Sistema dd'avaluació: 
15% TTreball dde DDret ii LLiteratura **Es va fer l'enviament electrònic de

documents en aquesta activitat.
15% PPràctiques
60% EExàmens
10% EExercicis  **Es va fer l'enviament electrònic de documents en

aquesta activitat

Passos qque ss'han dde sseguir:
1. Organitzar ll'avaluació
2. Col·locar eexercicis een llínia
3. Qualificar els exercicis en línia i la resta de tasques
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ASSIGNATURA: Teoria ddel DDret
LLICENCIATURA D´ AADE-DDret
PROFESSOR: JJosé GGarcía AAñón
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El professor defineix els seus criteris d'ava-
luació d'acord amb la seua guia docent, tal
com hem vist.

PRIMER PPAS. OOrganitzar ll'avaluació

Els estudiants poden descarregar la
documentació per al seu treball i veure'n
la solució quan la penge el professor.

El professor defineix el seus criteris
d'avaluació: percentatges i blocs
d'avaluació.

Agregar ttasques, eexàmens, etc.: el
professor, des d'aquesta opció, puja
els documents amb què vol que l'es-
tudiant treballe.

Hi veiem els treballs enviats pels alum-
nes i ens permet avaluar-los.
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El professor puja els exercicis que s'han
de fer en línia perquè els estudiants els
descarreguen. Agregar tasca.

Lloc de visualització o descàrrega del
document per a l'usuari.

El professor pot pujar la solució a l'exer-
cici quan ho desitge.

Informació eexclusiva ddel
professor. Quan es fa clic
en la secció Avaluació
d'assignacions i en el bloc
de treball (en aquest cas:
"Una investigació filoso-
fia"), podem començar a
corregir els exercicis
enviats en línia.

1, 2 i 3 informa dels tre-
balls en línia rebuts i dels
estudiants que ja han
estat avaluats o encara no
ho han estat.

Al fons de la pàgina apa-
reixen opcions per impor-
tar/exportar arxius a fulls
de càlcul.

1

2

3

SEGON PPAS. CCol·locar eexercicis een llínia

TERCER PPAS. QQualificar eels eexercicis dde ll'alumne
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-->> AAutoavaluació oo qqüestionari

Aula Virtual ha implementat per al curs 2005-2006 el mòdul Qüestionari.
Semblant a l'anterior Enquesta o Survey de la versió 2004-2005 d'aquesta
plataforma, Qüestionari és una eina que la millora, perquè no solament per-
met la realització d'enquestes, d'autoavaluacions i d'exàmens en línia, sinó
també corregir-los dins la plataforma.

Qüestionari ofereix àmplies possibilitats d'especificació per a l'enquesta
o l'examen que desitgem fer. Permet, entre altres coses, concretar la data
d'activació i desactivació de l'exercici, determinar el temps en què es permet
l'estudiant realitzar-lo (per exemple, 40 minuts, 60 minuts, etc.), donar feed-
back en les respostes d'acord als criteris que especifiquem (ja siga quan l'es-
tudiant s'equivoque, quan responga correctament, etc.) i limitar les vegades
en què pot fer el mateix estudiant un exercici. En trobareu més informació
en Manual ttècnic dde ll'Aula VVirtual.

Atesa la novetat d'aquest mòdul, hem creat un exemple perquè servisca
d'explicació per als potencials usuaris.

EXEMPLE:

El mòdul està actiu en la pàgina Recursos. Per començar a utilitzar l'eina,
és a dir, per crear un primer qüestionari, cal anar a la pàgina Tauler dde ccon-
trol -->> AAdministració dde qqüestionari -->> NNou qqüestionari. El Qüestionari fun-
ciona de la manera següent:

1. CCreació ddel qqüestionari, al qual donarem un nom (per ex:
Autoavaluació tema 2) i unes característiques de temps en què haurà
de ser resolt o l'horari en què haurà de realitzar-se (d'inici i final),  feed-

ASSIGNATURA: Qualsevol
EXEMPLE DE QÜESTIONARI

Avantatges: Permet l'enviament de tasques electrònicament i la seua
avaluació immediata.

Inconvenients: Trau sempre la nota mitjana, sense tenir en compte
criteris de nota mínima en determinat exercici, no té en compte l'opció
"No presentat", tots els exercicis són computables per a tots els mem-
bres del grup, no permet fer-ne una selecció.



back que donarem, vegades en què podrà entrar-hi un mateix estu-
diant.
2. CCreació dde lles sseccions que el compondran, on es defineix el per-
centatge /valor que tindrà cada una (per ex., un valor sobre 100 de
50% cada una de les seccions). Ofereix la possibilitat també de crear
visualitzacions predeterminades.
3. RRedacció dde ppreguntes: elecció del format de les respostes (múlti-
ple, resposta curta, etc.), estil de presentació a l'usuari, punts per pre-
gunta correcta, feedback per resposta correcta o per resposta inco-
rrecta, etc. Ofereix l'opció de determinar el tipus de resposta elegida
(entre elecció múltiple, pregunta oberta i resposta curta -Short
Answer).
4. CCorrecció dde lles rrespostes i seguiment de l'itinerari realitzat per l'es-
tudiant.

Creem Nou AAssessment (o també tenim la
possibilitat d'editar-ne un de ja creat de fa
temps o de crear-ne un de nou amb qües-
tions que el professor ha acumulat en la
seua base de dades prèvia de preguntes).

Permet introduir un nom
(o codi de localització), el
nom amb què el veurà
l'estudiant, una descripció
del qüestionari o les ins-
truccions, i també determi-
nar l'horari de realització,
el nombre d'intents per-
mesos i la pàgina a la
qual tornarà una vegada
haja acabat (entre altres
opcions).
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PRIMER PPAS. CCreació ddel qqüestionari ((en Tauler dde ccontrol -->>
Administració qqüestionari)
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SEGON PPAS. CCreació dde lles sseccions

És imprescindible crear sseccions en el qüestionari per començar a
escriure les preguntes. N'hi crearem tantes com voldrem, dins el
mateix qüestionari.

A l'hora d'afegir cada secció, hem d'introduir dades per definir-
la, com ara el nom (o codi), el títol, les instruccions, el feed-
back i coses més concretes com els segons permesos per rea-
litzar la secció, el nombre de preguntes que es visualitzaran
per secció i els punts que tindrà.

També podem crear una
visualització nnova o utilit-
zar-ne una de ja existent.
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Podem crear tantes visualitzacions com
voldrem, que quedaran acumulades per
a pròxims usos.

Així determinem la forma com volem
que l'usuari veja la secció.

TERCER PPAS. RRedacció dde lles ppreguntes

Hi podem afegir tantes preguntes com voldrem.

O podem buscar i afegir-hi preguntes que ja hem
acumulat en treballar amb aquest mòdul en oca-
sions anteriors.
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A més de realitzar lla ppregunta, podem triar
el feedback que volem donar i definir els
segons permesos per respondre aquesta
pregunta i els punts per pregunta, etc.

CSV: Ofereix la possibi-
litat d'exportar les pre-
guntes i respostes a
Excel.

QTI: Ofereix la possibili-
tat d'usar-les en pro-
grames de bases d'em-
magatzematge de pre-
guntes, per fer-les ser-
vir posteriorment en
diferents plataformes.

Podem optar entre tres mmodalitats dde ppregunta:

Resposta bbreu (Short answer): s'utilitza quan la resposta a una pregunta és una
paraula o una oració curta.
Pregunta ooberta: s'utilitza quan es vol que l'usuari introduïsca una resposta per-
sonal, per exemple un assaig o un paràgraf d'algun llibre.
D'elecció mmúltiple: permet crear un qüestionari en què l'usuari pot triar una res-
posta entre una llista de possibles respostes.

En cada una de les tres eleccions, s'obriran noves finestres que permeten, per una
banda, concretar i, per l'altra, desar les opcions per emmagatzemar les especificacions
de la pregunta.
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QUART PPAS. CCorrecció dde lles rrespostes ii sseguiment ddel ttreball dde 
l'estudiant

Si tornem a Dades dd'un qqüestionari, hi trobem l'opció Veure rrespostes. Es pre-
senten tres opcions: Tots, Per usuaris o Fitxer CSV.

Tots: apareix la informació de tots els usuaris que han contestat.
Per uusuaris: dóna accés a cada un dels usuaris.
Fitxer CCSV: permet exportar les dades per treballar-hi en Excel.

Vista de dades (Tots) que ens permet
conèixer les vegades que ha entrat (ses-
sions), l'hora en què ha acabat i la 
puntuació.

Vista de dades (Per uusuari) que
també ofereix dades d'hora d'a-
cabament i puntuació.

Opció per exportar a
Excel o a un altre 
programa semblant.
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E.  Eines  d'ús  avançat

A més de les aplicacions abans esmentades, Aula Virtual en disposa d'al-
tres de més específiques referides a la presentació d'arxius de fotos en línia,
la realització de presentacions, la creació d'un nou mòdul o la creació d'un nou
usuari en el curs, que poden ser de gran utilitat per al professor en determinat
moment.

-->> RRealitzar uuna ppresentació dde ffotos aamb PPhoto AAlbum 

Àlbum dde ffotos (Photo AAlbum) és una aplicació que permet agrupar i mos-
trar fotos o gràfics tenint com a fil conductor un tema. Les fotografies seran
accessibles a tots els membres del curs. Aquesta aplicació és perfecta per al
desenvolupament progressiu d'un tema a partir d'imatges.

Entre les atribucions del professor en aquesta aplicació hi ha pujar una foto
o una col·lecció de fotos o editar fotos o gràfics que s'hauran introduït anterior-
ment. Permet, a més, escriure text que explique el sentit d'aquests elements
gràfics, amb la qual cosa és molt útil per als grups que treballen constantment
amb fotografia o gràfics.

En aquest punt, s'ha de tenir en compte que poden haver-hi drets dde ppro-
pietat dde lles iimatges qque lla UUniversitat dde VValència, com a institució pública
que és, ha de mantenir, com també els usuaris dels seus serveis. (Vegeu p. 6).

Cal recordar que les fotos s'han de pujar en extensió .jpg o .tiff (per a millor
qualitat) i amb una resolució no superior a 72 ppp (més alta entorpiria inne-
cessàriament la navegació per la pàgina).

Aquest mòdul no està actiu. Reviseu com activar-lo en la FAQ de la p. 40.

EXEMPLES:

L'ús que es va fer del Photo AAlbum (Àlbum dde ffotos) estava dirigit a mos-
trar una dinàmica de classe. El professor va crear un àlbum en què va inclou-
re diverses fotos que mostraven la dinàmica de treball dels grups Puzzle.

ASSIGNATURA: Teoria ddel DDret
LLICENCIATURA D´ADE- DDret
PROFESSOR: JJosé GGarcía AAñón



Aquest professor va optar per incloure fotografies, gràfics i altres formats d'i-
matge en la pàgina Documents, per tal d'integrar-les en el lliurament dels
apunts de la classe, perquè el seu objectiu principal era que els estudiants les
imprimiren i que hi treballaren. Vegem ara com podrien haver quedat les seues
fotos si haguera decidit pujar-les utilitzant Àlbum dde ffotos.

-->> FFer ppresentacions aamb WWimpyPoint

WimpyPoint és l'alternativa de la plataforma .LRN ((dotLRN) a l'aplicació
Microsoft Powerpoint. Igual que aquest programa, WimpyPoint permet crear
presentacions, però aquestes es fan exclusivament per a la web i en la web, i
estan pensades com a instrument de col·laboració -si l'administrador n'autorit-
za l'ús-, ja que permeten introduir comentaris de terceres persones en les dia-
positives o adjuntar-hi fitxers.

El creador de la presentació tria els seus col·laboradors i qui la pot veure.
Les presentacions en WimpyPoint s'emmagatzemen en una base de dades

del sistema i es porta un control de versions per poder recuperar l'estat d'una
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ASSIGNATURA: Fisiologia AAnimal
LLICENCIATURA DE Biologia
PROFESSOR: JJosé JJuan ddel RRamo RRomero

Opció de visibilitat de totes les fotos que
conté l'àlbum "Osmoregulació 
i excreció".

Quan cliquem sobre una de les fotos de
l'àlbum, apareix la presentació individual
de cada una de les fotos.
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presentació abans de les modificacions realitzades per un col·laborador.
L'inconvenient d'aquest programa és la seua limitació quant a disseny; els
avantatges, la seua portabilitat i accessibilitat. El sistema permet desar la
informació en un document .pdf o .doc, i també imprimir-la.

EXEMPLE:

A l'hora de crear una presentació en WimpyPoint, cal anar en primer lloc a
Tauler dde ccontrol -->> AAdministració dde WWimpyPoint -->> CCrear nnova ppresenta-
ció. (Aquest mòdul no està actiu per defecte. Reviseu com activar-lo en la FAQ
de la p. 40). Com a exemple, hem creat una presentació sobre "L'Aula VVirtual
a lla UUniversitat dde VValència".

CREACIÓ DDE LLA PPRESENTACIÓ:

ASSIGNATURA: Qualsevol
EXEMPLE DE PROVA

1. Permet crear les diapositives de la
presentació, una rera l'altra. Ofereix la
possibilitat de pujar documents.

2. Opcions per mostrar lla ppresentació
mentre la realitzem, veure-la per a
impressió, editar-ne de nou les propie-
tats i esborrar-la definitivament.

3. Permet modificar eels ppermisos per
decidir qui pot veure-la i qui pot fer-hi
modificacions. És qui crea la presenta-
ció que decideix a qui concedeix aquests
permisos. A més, el sistema acumularà
els canvis fets per cada usuari.

4. Permet veure totes les revisions
fetes a la presentació.

1

2

3

4



-->> CCreació dd'un nnou mmòdul

Aula Virtual vol facilitar la creativitat de l'usuari de la plataforma i, per això,
incorpora l'opció Administració aa mmesura ddel pportlet, que permet  l'usuari (pro-
fessor o administrador) crear la seua pròpia aplicació: un nou mòdul d'acord
amb les seues necessitats.  Aquest s'ha de crear utilitzant el llenguatge HHTML
o text ppla ((extensió ..txt). 

Pot fer-ho fàcilment tallant i enganxant el codi del document html que haja
creat anteriorment en algun dels programes de creació de pàgines web
(Dreamweaver, Microsoft FFrontpage, etc.). 
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La presentació usa enllaços per 
passar d'una diapositiva a una altra.

L'estudiant, o qualsevol altre lector, pot
afegir comentaris a cada diapositiva.

VISUALITZACIÓ DDE LLA PPRESENTACIÓ:
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Les fotos han d'estar en algun espai públic o servidor perquè apareguen en
el portlet.

EXEMPLE:

La professora va decidir fer la seua pàgina més animada. Així, va realitzar
diversos mòduls nous: un per presentar el fòrum, un altre per presentar les
enquestes, els exercicis i els tests, un altre amb enllaços d'història de la llen-
gua francesa, etc.

Per fer-ho, va anar a Tauler dde ccontrol -->> AAdministració aa mmesura ddel ppor-
tlet -->> PPortlet ppersonalitzat nnou.

ASSIGNATURA: Història dde lla lllengua ffrancesa
LLICENCIATURA DE Filologia FFrancesa
PROFESSOR: EElena MMoltó HHernández

Permet crear nous mòduls, com els
que veiem més avall.

Mòduls nous creats per aquesta pro-
fessora per al seu curs.

Portlet que va dissenyar per presen-
tar el mòdul Fòrum.

L'eina Fòrum a què acom-
panya.



-->> CCrear uun nnou uusuari aal nnostre ggrup

Amb lla iidentitat dd'estudiant:

Són molts els professors que han sol·licitat ser donats d'alta com a alumne
amb un usuari apòcrif en els seus cursos, a fi de conèixer els resultats de les
seues accions  (què és el que els seus estudiants poden veure o si poden
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Disseny de nous portlet per introduir informació suplementària sobre
webs d'història de la llengua i de francès nivell avançat.
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manipular les dades que ell o ella els presenta).
Per realitzar aquesta acció, el professor necessita crear-se una segona

identitat d'estudiant, cosa que el permetrà accedir com a tal a la plataforma.
Crear un usuari estudiant és bastant senzill. Vegem-ho:

1. S'ha d'anar a Tauler dde ccontrol -->> AAdministració dde ggrups, i des d'ací
a: Crear uun uusuari iinvitat aamb aaccés llimitat.
2. A continuació, hem d'emplenar els camps. Com que el nostre usuari
és fals i no volem operar amb ell (no necessitem que ens arribe correu
com a estudiant, etc.), recomanem emplenar els camps amb dades fal-
ses (és important que no siga igual a la identitat que es té com a profes-
sor). Per exemple, podem fer servir com a nom: El nostre nom + Alumne
(així:  Pau Alumna, Lluís Alumne, etc.). Vegeu la imatge següent.
3. Una vegada hem completat la informació, s'ha de recordar que, per
entrar amb la identitat d'estudiant en hhttttppss::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess, cal fer-ho
com a Autoritat  LLOCAL.

Podem usar ambdues identitats alhora si fem servir un navegador per a
cada una, per exemple:

1. Entrem com a ESTUDIANT amb el navegador Mozilla FFirefox.
2. Entrem com a PROFESSOR amb el navegador Internet EExplorer.

El professor ha d'emplenar el formulari, per inscriure's
com a estudiant en el seu curs, amb dades falses o
diferents de la seua identitat com a professor.



Amb lla iidentitat dde pprofessor, aadjunt, aassociat oo aadministrador:

Si volem incorporar un membre de la universitat al curs que impartim i li
volem donar la identitat de professor, professor associat o administrador, l'op-
ció la trobarem en Tauler dde ccontrol -->> AAdministració dde GGrups -->> AAdministrar
membres.

Hi hem de buscar, dins les opcions que ofereix, la que coincideix amb el
nostre interès. Donarem a l'usuari que volem afegir al nostre curs el paper que
nosaltres vulguem que tinga. Des d'aquest moment, passarà a formar part del
nostre curs amb l'autoritat o el paper que li hem adjudicat.

S'ha de tenir en compte que les identitats a què ens referim en aquest apar-
tat poden actuar completament per modificar les característiques, els mem-
bres, etc. del nostre curs.
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No éés ppossible eentrar ffent sservir eel mmateix nnavegador aalhora ccom aa
professor ii ccom aa eestudiant. SSi vvoleu eentrar ccom aa eestudiant, hheu dd'eixir
de lla vvostra cconfiguració ccom aa pprofessor pper eentrar aamb aaquell ppaper ii
viceversa. UUna fforma dd'entrar ssimultàniament ccom aa pprofessor ii ccom aa
estudiant éés ffer sservir ddos nnavegadors, uun pper aa ccada iidentitat.

Ofereix l'opció Cercar uun mmembre de la Universitat de
València per incloure-l'hi. Si la persona que voleu incloure no
és membre de la UV, contacteu amb aauullaavviirrttuuaall@@uuvv..eess.
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Les eines que hem repassat en aquest manual només són algunes de les
que ofereix Aula Virtual. Hi hem inclòs les més utilitzades i les que tenen un
major potencial d'ús en educació, però si voleu indicacions més específiques,
no dubteu a visitar el Manual ttècnic dde ll'Aula VVirtual, on apareixen les explica-
cions d'ús tècnic d'aquestes aplicacions i d'unes altres.

A hores d'ara, la plataforma Aula Virtual continua desenvolupant-se i inclou-
rà nous mòduls anualment. Si voleu revisar-ne els canvis, podeu visitar l'adre-
ça: hhttttppss::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess.

FAQPPuucc uuttiilliittzzaarr ffóórrmmuulleess eenn AAuullaa VViirrttuuaall??

Sí que és possible, encara que, per fer-ho, cal baixar-se certs plug-ins. Per a
Internet EExplorer, cal baixar-se el MathPlayer i indicar que volem visualitzar els
elements ActiveX. Per als navegadors Mozilla o Netscape cal baixar-se les fonts:
CMSY10, CCMEX10, MMath1, MMath2 ii MMath4. Per aconseguir-ne més informació:
hhttttpp::////ppssssaarrrraa..uuvv..eess//nnoottiicciiaass//iitteemm??iitteemm iidd==99111133554400

Algunes aadreces dd'utilitat

Manual ttècnic dde ll'Aula VVirtual: hhttttpp::////ppiissssaarrrraa..uuvv..eess//gglloobbaall//HHEELLPP//
Llicències dde lla UUniversitat dde VValència pper ddemanar oo aadquirir pprogra-
mari: hhttttpp::////ssoolliicciittuuddeess..uuvv..eess
Open OOffice ((gratuït): hhttttpp::////wwwwww..ooppeennooffffiiccee..oorrgg
Mozilla FFirefox ((navegador): hhttttpp::////wwwwww..mmoozziillllaa..oorrgg//
Opera ((navegador): hhttttpp::////ooppeerraa..ccoomm//ddoowwnnllooaadd//
Acrobat RReader: hhttttpp::////aaddoobbee..ccoomm//pprroodduuccttss//aaccrroobbaatt//rreeaaddsstteepp22..hhttmmll



88  AAnnnneexx  lleeggaall

1.  Política  de  privacitat

PRIMER. TTRACTAMENT DDE LLA IINFORMACIÓ PPERSONAL
La Universitat de València és respectuosa amb allò que disposa la Llei

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. Aula Virtual és un recurs associat a les finalitats del fitxer
"Estudiants".

La Universitat utilitzarà la informació disponible dels estudiants exclusiva-
ment per als fins propis d'Aula Virtual, garantint en tot cas la confidencialitat
de les dades.

La notificació de problemes relacionats amb aquesta matèria i l'exercici
dels drets d'oposició al tractament, rectificació i/o cancel·lació s'exercirà
davant el Servei d'Estudiants de la Universitat de València:

Servei d'Estudiants
Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13
46071 València

Més informació en hhttttpp::////wwwwww..uuvv..eess//ssiiuuvv//ccaatt//nnoorrmm//ddrreettss..hhttmm

SEGON. NNAVEGACIÓ
Les dades de tràfic generades per l'ús i la navegació en l'entorn d'Aula

Virtual només seran tractades per a fins estrictament tècnics per personal vin-
culat pel deure de secret i confidencialitat.

TERCER. ÚÚS DDE LLA IINFORMACIÓ DDELS UUSUARIS
La informació personal disponible sobre els usuaris, en qualsevol recurs de

l'entorn Aula Virtual, podrà utilitzar-se exclusivament per als fins propis de
l'Aula. Queda expressament prohibit a tots els membres de la comunitat uni-
versitària, i/o als usuaris invitats, fer-la servir per a fins distints, llevat que tin-
guen l'autorització legalment vàlida del titular de les dades.

QUART. RREVELACIÓ DDE DDADES II IINFORMACIONS PPRÒPIES
Cada usuari pot decidir el grau d'informació que mostra als altres a través

de la instrucció Tauler de control/El meu compte. L'entorn Aula Virtual fa visi-
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ble per defecte el nom d'usuari, el nom i cognoms i l'adreça de correu electrò-
nic. L'usuari ha de tenir en compte que:

a. Les dades incloses en la casella "La meua informació" es publiquen
sota l'exclusiva responsabilitat del titular d'aquestes. 
b. Qualsevol informació personal revelada en espais col·lectius, com ara
fòrums, xats o weblogs, es publica sota l'exclusiva responsabilitat del
titular d'aquesta.
c. En els casos assenyalats en els paràgrafs a i b, es recomana expres-
sament no incloure dades relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la
religió i creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual. La inclusió de
referències d'aquesta mena es fa sota l'exclusiva responsabilitat de l'u-
suari. La Universitat no adquireix, per tant, cap compromís de seguretat
en relació amb aquestes dades.
d. L'usuari resulta visible per a la comunitat quan es connecta mitjançant
consulta de la llista d'usuaris connectats. Per no aparèixer en aquesta
llista, ha d'utilitzar l'opció de desactivació disponible a través de la ruta
Tauler de control/El meu compte/Tornar-se invisible. 

CINQUÈ.  IIMATGE PPERSONAL
L'ús de fotografies a Aula Virtual es troba regit pel dret a la pròpia imatge

que estableix l'article 18.1 de la Constitució i els Estatuts de la Universitat de
València. En aquells casos en què el professor considere que disposar de tal
informació resulta rellevant, pot suggerir als estudiants que la incloguen. No
obstant això, en cap cas és obligatòria aquesta inclusió.

L'usuari pot incloure una fotografia exclusivament quan ho desitge. Aquesta
fotografia, preferentment de format carnet, únicament pot reproduir la seua
efígie. Si la fotografia inclosa contravé les Normes d'ús personal dels recursos
informàtics i telemàtics de la Universitat de València, pot ser retirada per la
Universitat.

SISÈ. PPRIVACITAT II CCONTRASENYES
L'usuari accedeix a Aula Virtual mitjançant una validació LDAP amb el seu

compte de correu electrònic. La contrasenya garanteix, tant la seua privacitat,
com els drets vinculats al seu perfil d'usuari. Es recomana:

a. No revelar ni facilitar en cap cas a terceres persones aquesta contra-
senya. Els danys i/o perjudicis que aquesta revelació puga causar, s'atri-
buiran a l'usuari titular de les dades.
b. Procedir al canvi cíclic de la contrasenya a través del servei disponible
en hhttttppss::////ccoommpptteess..uuvv..eess.



c. Davant qualsevol incidència relacionada amb usuari i/o contrasenya
que puga afectar la seguretat de la persona interessada o la del sistema,
s'ha de canviar usuari i/o contrasenya en hhttttppss::////ccoommpptteess..uuvv..eess i notificar
l'incident a ppoossttmmaasstteerr@@uuvv..eess.

SETÈ. AADREÇA DDE CCORREU EELECTRÒNIC
L'adreça de correu electrònic és visible per a altres usuaris d'Aula Virtual

(professors i companys en cada curs). La publicació d'aquesta adreça és fona-
mental per al funcionament de l'entorn, però no està disponible per al titular. 

2.  Mesures  de  seguretat.  Personal  docent

La gestió dels recursos d'Aula Virtual comporta l'accés a dades de caràcter
personal dels estudiants. Això obliga el professorat i els gestors i administra-
dors del sistema a adoptar les mesures següents:

PRIMER. LLLOCS DDE TTREBALL 
1. Els llocs de treball des dels que s'accedeix a l'Aula han d'estar sota la res-

ponsabilitat del personal docent que hi accedeix com a usuari autoritzat.
Aquest ha de garantir que la informació que mostren no siga vista per perso-
nes no autoritzades.

2. Quan el responsable d'un lloc de treball l'abandone, bé temporalment o
bé en acabar el seu torn de treball, ha de deixar-lo en un estat que no perme-
ta la visualització de dades protegides. En aquest sentit, ha de blocar el lloc de
treball o abandonar l'aplicació i reiniciar la sessió de treball quan torne a ocu-
par-lo.

3. En el cas de les impressores, s'ha d'assegurar que no queden documents
impresos a la safata d'eixida que continguen dades protegides. Si les impres-
sores són compartides amb uns altres usuaris no autoritzats per accedir a les
dades de fitxer, els responsables de cada lloc han de retirar els documents a
mesura que els imprimeixen.

SEGON. SSALVAGUARDA II PPROTECCIÓ DDE LLES CCONTRASENYES PPERSONALS
S'han de complir totes les obligacions de custòdia i salvaguarda de la con-

trasenya personal descrites en l'apartat sisè de la política de privacitat.

TERCER. GGESTIÓ DD'INCIDÈNCIES
Qualsevol usuari que tinga coneixement d'una incidència relacionada amb

Aula Virtual l'ha de comunicar immediatament a aauullaavviirrttuuaall@@uuvv..eess.
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QUART. CCÒPIA DDE DDADES EEN SSUPORTS PPROPIS
No es recomana la còpia de documents que continguen dades personals

en suports externs a l'Aula, llevat que resulte estrictament necessari. En
aquest cas, i sempre que el tipus de suport utilitzat per a la còpia ho permeta,
se n'ha de blocar l'accés mitjançant usuari i contrasenya. Quan el suport, per
la seua naturalesa, no permeta aquesta mesura de seguretat, ha de ser degu-
dament custodiat per l'usuari que l'ha generat.

Aquells suports que siguen reutilitzables, i que hagen contingut còpies de
dades personals, han de ser esborrats físicament abans de ser utilitzats de
nou, de manera que les dades que contenien no siguen recuperables.

CINQUÈ. SSUPORT PPAPER
Quan l'usuari tinga necessitat d'imprimir documents en suport paper que

continguen dades personals o continguts protegits, i/o utilitzar-los, és respon-
sable de la seua custòdia, de manera que s'evite que terceres persones no
autoritzades accedisquen a la informació personal que hi és continguda.

Una vegada ja s'ha acabat d'usar, i llevat que hi haja obligació de conserva-
ció, el suport paper ha de ser destruït, de manera que la informació que con-
tinga resulte inintel·ligible per a qualsevol tercera persona aliena. L'ús de la
cara en blanc d'un document es troba expressament prohibit. Així mateix, el
paper només es pot llençar a la paperera de reciclatge després d'haver estat
destruït.

3.  Propietat  intel·lectual

PRIMER.  LLA UUNIVERSITAT
La Universitat té els corresponents drets de propietat intel·lectual sobre el

contingut de les pàgines web que integren Aula Virtual i sobre qualsevol crea-
ció intel·lectual, informació i documentació elaborades mitjançant Aula Virtual.
És prohibida la reproducció, la distribució, la comunicació pública o la transfor-
mació no autoritzades d'aquests continguts, dades i documents.

Cal entendre el paràgraf anterior sense perjudici dels drets que correspon-
guen a professors o estudiants sobre els materials de producció pròpia.

SEGON. EESTUDIANTS
a. Tenen el dret que els siga respectada la propietat intel·lectual i la d'auto-

ria dels treballs, estudis i altres realitzacions incloses en l'entorn Aula
Virtual de la Universitat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent
en matèria de propietat intel·lectual i patents.



b. Tenen el deure de respectar la propietat intel·lectual i d'autoria de la
Universitat i dels professors en els termes que estableix la legislació vigent
sobre propietat intel·lectual, patents i marques.

c. L'ús de material bibliogràfic, apunts, exposicions, intervencions dels
professors etc., es reserva exclusivament per a finalitats acadèmiques,
docents i de formació. Queda rigorosament prohibida la reproducció total o
parcial d'aquest material per qualsevol mitjà, i també la seua difusió i distri-
bució a terceres persones.

TERCER. PPROFESSORS
a. Es recomana que, a l'hora d'incloure materials de qualsevol tipus en

l'entorn Aula Virtual, es faça en formats que en dificulten el copiat i/o modi-
ficació per una persona distinta del seu creador. En tot cas, ha de figurar
amb claredat en la pàgina inicial, i preferentment als encapçalaments o als
peus de pàgina, el lema: "En queda rigorosament prohibida la reproducció
total o parcial per qualsevol mitjà, i també la seua difusió i distribució a ter-
ceres persones".

b. No s'ha d'incloure en l'entorn virtual còpies digitalitzades de qualssevol
obres, quan això constituïsca una vulneració de la legislació vigent en matè-
ria de propietat intel·lectual.

QUART. EELS UUSUARIS
Cap usuari del sistema no pot introduir en l'entorn Aula Virtual docu-

ments, materials, programari o qualssevol recursos que incomplisquen la
legislació vigent sobre propietat intel·lectual i patents.

CINQUÈ. HHIPERVINCLES
Les referències a materials disponibles en internet s'ha de fer mitjançant

indicació de l'hipervincle corresponent. Així mateix, en l'edició de notícies, o
qualsevol altre text, en què s'acudisca a fonts externes, s'ha de fer amb la
citació d'autoria i amb ple respecte a la legislació sobre propietat intel·lec-
tual. Quan aquesta informació es trobe accessible en la xarxa, s'ha d'inclou-
re una referència a la font mitjançant hipervincle.

La Universitat no es fa responsable dels continguts inclosos en les pàgi-
nes a què s'enllaça des de textos elaborats per usuaris d'Aula Virtual.

Davant qualsevol incidència relacionada amb la propietat intel·lectual
dels materials, etc., la persona interessada s'ha d'adreçar a mmaarrttiinneerr@@uuvv..eess.

4.  Llibertat  d'expressió

L'entorn Aula Virtual disposa d'espais que faciliten l'exercici del dret d'infor-
mació i la llibertat d'expressió. Aquests drets s'han d'exercir amb ple respecte
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als principis constitucionals de veracitat i interès públic, a la legalitat vigent i,
en particular, al dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció
de la joventut i de la infància.

L'ús dels recursos d'Aula Virtual per a aquesta finalitat es troba subjecte a
allò que disposen les Normes d'ús personal dels recursos informàtics i telemà-
tics de la Universitat de València.

5.  Drets  dels  estudiants

En l'entorn Aula Virtual, els estudiants són titulars dels drets que els ator-
guen els Estatuts i la resta de normes que els despleguen.

6.  Altres

a. Els usuaris d'Aula Virtual estan subjectes a les condicions d'ús que ací es
defineixen i a les que, si és el cas, s'establiran i es notificaran.

b. La Universitat no és responsable de virus, spyware, malware i, en gene-
ral, de cap mena de programari maliciós que l'usuari, directament o indirecta-
ment, haja introduït.

c. La Universitat no és responsable de les conductes individuals contràries
a aquestes normes d'ús o a la legislació vigent, i en particular d'aquelles vin-
culades a espais de debat i/o opinió.

d. En tot cas, les Normes d'ús personal dels recursos informàtics i telemà-
tics de la Universitat de València són aplicables a l'entorn Aula Virtual.
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