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DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

Denominació  

MOODLE bàsic: creació i gestió de la teua aula virtual. Portal Tu Instituto Online 
www.tuinstitutoonline.com 

Modalitat formativa  

X Curs  Seminari  Grup de treball 

 Taller  Jornada  Conferència 

Modalitat d’impartició  

 Presencial  En línia X Mixta 

Llengua d’impartició  

 Català X Espanyol  Anglès 

Duració (hores)  Edicions 

 30   1  

 

Calendari de realització  

Edició Dates Horari Lloc 

1 
28/03/2017  

09/05/2017                         
18:00 - 20:00 

Aula 1.2 Centre de Formació i Qualitat 
“MSG” – C/ Serpis, 29. Tarongers 

 

Destinataris: nombre / Destinataris: perfil professional 

24 Professorat de secundària, batxillerat i formació professional 

 

Professorat responsable de l’acció formativa 

NOM 

ABELARDO MARTÍNEZ I SERRANO. Coordinador TIC i professor de l'IES 
Cid Campeador. 

JESÚS MIGUEL DONOSO ARÉVALO. Coordinador TIC CEED (Centre 
Específic d'Educació a  Distància de la Comunitat Valencia) 

 

Objectius formatius i continguts  

Les noves tecnologies han produït un canvi en les nostres vides quotidianes i, lògicament, 
l'ensenyament no n’ha estat aliè. Actualment es fa necessari aprofitar les possibilitats 
que ofereixen les TIC, per tal d'enriquir i complementar el procés formatiu de l'alumnat.  

Un dels objectius d'aquest curs és que els participants creen el germen de la seua futura 
aula virtual. 

 

OBJECTIUS 

 Aprendre a utilitzar la plataforma Moodle com a professors i creadors de cursos. 
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 Aprofitar les eines bàsiques que ofereix la plataforma per al seu ús a l’aula.  

 Fer un ús fluid dels recursos i activitats bàsiques que s’hi poden incloure. 

 Aprendre a gestionar les funcions d'administració bàsiques de Moodle: matriculació 

d’alumnes, creació de categories de cursos, etc. 

 Crear un aula virtual bàsica. 

 Aplicació pràctica: portal educatiu "Tu Instituto Online" www.tuinstitutoonline.com. 

 

CONTINGUTS 

 Introducció a la plataforma Moodle. Conceptes bàsics. 

 Gestió del perfil d'usuari.  

 Creació de cursos en Moodle. Estructura i configuració del nostre curs. 

 Integració de continguts i material didàctic: fitxers, adreces d'Internet, objectes inserits, 

etc. 

 Creació d'activitats bàsiques: pujada de fitxers, enquestes, qüestionaris, glossari. 

 Eines de comunicació: fòrums i missatgeria interna. 

 Configuració bàsica del qualificador. 

Competències que es desenvoluparan  

1 Aprofundir en la competència digital orientada a l'activitat docent. 

2 Conèixer i usar entorns de formació a distància. 

3 Aprofitar les eines de programari lliure. 

4 Conèixer i utilitzar adequadament les comunicacions virtuals. 

5 Potenciar les actituds col·laboratives en entorns virtuals. 

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat  

Per obtenir una avaluació d'apte en el curs s'han de complir els requisits següents: 

- Presentar almenys el 75% de les activitats proposades. 

- La nota mitjana de tots els temes ha de ser major o igual que 5. 

- Una vegada obertes les activitats d'un tema, no es tancaran fins a final del curs, però  

les activitats presentades fora de termini es puntuaran sobre 5. 

El professor tindrà en compte les circumstàncies imprevistes que impedisquen o 
dificulten l'alumne el normal seguiment del curs, per tal de facilitar el compliment dels 
objectius. 

85% d’assistència a les sessions presencials. 
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