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MANUAL PER L’ALUMNE
1. INTRODUCCIÓ A MOODLE
Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment) és una
plataforma d'aprenentatge en línia. Aquesta eina es troba dintre de "Aula Virtual"
de la web corporativa integram.online .
En aquest manual s'expliquen les funcions del Moodle per poder treure el màxim
profit a aquesta eina educativa.

1.1. Les funcionalitats de Moodle per l’estudiant
•
•
•
•
•
•

Permet accedir via on-line, de forma segura, als continguts formatius que els
professors posen a disposició dels alumnes.
Permet la col·laboració i comunicació entre els docents i alumnes utilitzant
els canals propis de la web 2.0 (missatgeria, xat, fòrums, agendes
compartides, etc.).
Ofereix als alumnes un espai personal per a que guardin documentació
privada que puguin necessitar.
Ajuda als estudiants en la seva tasca d'aprenentatge d'una forma activa.
Una manera diferent d'aprenentatge, a través de material penjat a disposició
de l’alumne. Els professors poden compartir material acadèmic o instructiu
(PDF, documents de text, vídeos, àudio, etc.).
Sistema d'avaluació informatitzat.
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1.2. Aula Virtual
L'Aula virtual és un espai en el qual els alumnes poden accedir al contingut dels
cursos als quals estan matriculats.
Per accedir-hi, cal dirigir-se a aquest enllaç https://www.integram.online/campus/
o bé a través de la pàgina web https://www.integram.online i clicar a la part superior
dreta l’enllaç al campus virtual.

En el cas de no disposar encara d'un compte per poder accedir, l’usuari/alumne s’ha
de posar en contacte amb l’equip d’Integra’m al correu electrònic
info@integram.online, el qual s’encarregarà d’assignar-li un nom d’usuari i una
contrasenya per accedir al curs o cursos als quals estigui matriculat.
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• Una vegada entreu al campus us haureu d’iniciar la sessió accedint a aquest
enllaç “No heu entrat (Inicia la sessió)”, situat a la part superior dreta.

• En accedir-hi se us demanarà el nom d’usuari i la vostra contrasenya. Una
vegada els hàgiu escrit, cliqueu sobre el botó “Inicia la sessió”.

2.1. Has oblidat el teu nom d’usuari o la teva contrasenya?
• En el cas que l'usuari no recordi la contrasenya, l'usuari podrà accedir a un espai
que l'ajudarà a recordar-la. Fent clic a l' opció: "Heu oblidat el nom d’usuari o la
contrasenya?" s'obrirà la següent informació:
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3. NAVEGABILITAT
Pàgina principal de Moodle
Una vegada ens hem registrat i accedim al menú principal de l'Aula virtual, on
tenim a la nostra disposició les següents eines:
• Menú Inici (en vermell)
• Categories de cursos (en verd)
• Menú d’usuari (en blau)

USUARI

USUARI

USUARI

3.1. Menú Inici
En el menú principal de Moodle hi trobem:
• 3.1.1. Tauler.
✓ El Tauler conté diverses funcions per a ajudar-te a accedir fàcilment a la
informació més important.
• 3.1.2. Calendari.
✓ Permet informar-nos de totes les dates que poden resultar d'interès
durant el transcurs del curs (data de lliurament d'una activitat, exàmens,
etc.).
• 3.1.3. Fitxers privats
✓ Dins d'aquest apartat es troba a disposició de l'alumne el Manual de
Moodle per l'alumne, per a qualsevol problema, dubte o consulta amb la
gestió i administració de Moodle.
✓ El manual de Moodle està penjat en PDF i pot ser descarregat.
• 3.1.4. Els meus cursos
✓ En aquest apartat es pot accedir als cursos matriculats.
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3.1.1 EL TAULER
El Tauler té moltes funcions per a ajudar-te a accedir fàcilment a la informació més
important. S’hi pot accedir des del Menú Inici o des del Menú d’usuari.
USUARI

USUARI

El bloc de línia de temps (a la dreta de la pantalla) mostra els teus pròxims esdeveniments
importants.
Pot triar mostrar les activitats de la setmana, del mes o futurs.
També pot mostrar els elements que han vençut.

El bloc de cursos d'accés recent mostra els cursos que va visitar per última vegada, fet que li
permet tornar directament.
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El bloc d'informació general del curs mostra tots els cursos en els quals està inscrit.

Pot triar mostrar els cursos actualment en curs, cursos passats o futurs, o bé els
cursos que ha destacat.

Pot triar iniciar un curs per a ressaltar-lo o ocultar un curs que ja no és important
per a vostè.
Aquestes accions només afecten la seva vista dels cursos.

Els cursos poden ordenar-se per nom del curs o per l'última data d'accés.
També pot optar per mostrar els cursos en una llista, amb informació de resum o la
vista de "targeta" predeterminada.
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3.1.2 EL CALENDARI
• Permet informar-nos de totes les dates que poden resultar d'interès durant el
transcurs del curs (data de lliurament d'una activitat, exàmens, etc.).
USUARI

El professor té l'opció de poder incloure
activitats en:

•
•
•
•

Esdeveniments globals.
Esdeveniments de grup.
Esdeveniments del curs.
Esdeveniments de l'usuari.

L’alumne també pot incloure activitats o
notes personals dins del calendari.
Camps a destacar obligatoris:
• Tipus d' esdeveniment (usuari).
• Nom que li donarem a l'esdeveniment
que anem a crear.
• Data de l'esdeveniment.
També podem marcar altres camps que no son obligatoris com:
• La descripció de l'esdeveniment.
• La durada que tindrà.
• Opció de recordatori, repetició de l'esdeveniment i quantes vegades es repeteix.
Un cop finalitzat, s' han de desar els canvis per tal de guardar l'esdeveniment.
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3.2. MENÚ D’USUARI
• El menú d’usuari en permet realitzar diverses accions, algunes d’elles ja vistes,
com accedir al Tauler:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accedir al Tauler
Accedir al Perfil d’usuari
Accedir a les qualificacions
Accedir als missatges
Accedir a les Preferències
Sortir del campus

• Edició del perfil
USUARI

USUARI

correu@usuari

USUARI

• Dins l’edició del perfil trobem:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Editar el perfil
Canviar la contrasenya
Idioma preferit
Preferències del fòrum
Preferències de l’editor
Preferències del curs
Preferències del calendari
Preferències dels missatges
Preferències de les notificacions
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3.3 PÀGINA INICIAL DEL CURS
USUARI

Menú del curs:
✓
✓
✓
✓
✓

Participants: hi apareixen totes les persones inscrites al curs.
Qualificacions: et permet veure el resultat de les proves i exercicis realitzats.
General: et situa a l’apartat “General” del curs.
Inici: et situa a l’apartat “Inici” del curs.
Mòdul nº: Et situa als diferents mòduls de que consta el curs.

Menú Inici: veure apartat 3.1
Apartat general del curs:
En aquest apartat es troba l'índex del curs, i
es mostren els diferents apartats de que
consta:
Fòrums:
- De dubtes i consultes
- De coneixements previs
- De metacognició
Contingut del curs:
- Paquets SCORM on podràs visualitzar el
contingut teòric de manera dinàmica.
Tasques:
- Apartats on es proposen exercicis per a
la seva compleció.
Dinàmiques d’aplicació:
- Dinàmiques en PDF llestes per a ser utilitzades en els contextos predeterminats.
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PÀGINA INICIAL DEL CURS
Apartat general del curs:
En aquest apartat es troba l'índex del curs, i es mostren els diferents apartats de que
consta:
Fòrums:
- Avisos i notícies relacionades amb el curs.
- Fòrum de presentació dels participants al curs.
- Fòrum de dubtes i consultes
- Fòrum de coneixements previs.
- Fòrum de metacognició.

Per iniciar un fòrum cal clicar a sobre del botó "Afegir un tema de debat nou“ i omplir els
apartats obligatoris. Pots afegir fitxers si ho creus oportú.
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Contingut del curs:
- Paquets SCORM on podràs visualitzar el contingut teòric de manera dinàmica.
Una vegada hagis clicat a la icona corresponent al paquet SCORM (
desitgis iniciar, s’obrirà una finestra com la següent:

) del tema que

Prem el botó “Entrar” per iniciar el tema, de manera que t’apareixerà una nova
finestra.

Per gaudir completament de l’experiència didàctica hauràs de maximitzar la nova
finestra, clicant al quadrat situat a la part superior dreta, i ocultar la barra de contingut
situada a l’esquerra de la pantalla del curs.
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Tasques:
- Apartats on es proposen exercicis per a la seva compleció.
Hi trobaràs una breu explicació sobre què consisteix l’activitat en concret. També
hi podràs trobar documents relacionats amb l’activitat.

Dinàmiques d’aplicació:
- Dinàmiques en PDF llestes per a ser descarregades i utilitzades en els contextos
predeterminats.
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