Formació 2013-2014 (1Trim)
Activitats de formació AEIC
Presentació del curs
Moodle nivell avançat
Dates d'inscripció:1 setembre al 5 octubre
Dates de realització del curs: 15 octubre al 28 novembre de 2013
Si esteu d'acord amb les condicions, per inscriure-us, heu de clicar a l'enllaç que hi ha al
final d'aquest document.
1.

El preu del curs és: 90€ pels no socis. Pels socis 70 € (només es podrà aplicar la
reducció com a soci a un dels cursos als quals t'inscriguis). Una vegada hàgiu
omplert la inscripció cal fer l'ingrés de la taxa del curs comunicant a
"secretariaAEIC@gmail.com" en quina entitat bancària s'ha fet, el nom del curs i el de la
persona que el realitzarà.

2. El pagament de la taxa del curs i/o de l'alta de soci es pot realitzar de dues
maneres: a) a través del banc Sabadellatlantic amb núm. de compte 0081 5393 40
0001009203. Recordeu que cal posar en el concepte el nom de la persona i el codi
del curs. b) En el compte de la caixa amb el núm: 2100 5796 31 02 00005014 amb
el codi de l'oficina d’Entitat 0 1 3 0 8 6 9 . També es poden fer servir els caixers
automàtics de la caixa amb el número de codi d’Entitat 0 1 3 0 8 6 9.
3. Per donar-se d'alta de soci cal anar a la pàgina principal del portal (www.aeic.xtec.cat)
Si no podeu fer l'ingrés de la taxa del curs dins el període establert, cal que ho
comuniqueu a secretariaAEIC@gmail.com per negociar la data de la seva realització.
Sobretot, si no penseu abonar la taxa, no feu la inscripció, i així, podrem evitar molèsties
innecessàries a tots plegats.

Descripció
Codi del curs REC3300650
Nom del curs Moodle nivell avançat
Formador / Formadora Emili Creus Barbí
Tipologia Telemàtica
Hores totals del curs 30 hores
Persones destinatàries Professorat de nivell no universitari de centres docents de
Catalunya
Previsió d'assistència 15
(màx.)

Lloc web del curs http://aeic.xtec.net/

Objectius generals del curs
El curs està destinat a persones que hagin utilitzat el Moodle com a professorat,
que en tinguin la voluntat / responsabilitat de millorar-ne el funcionament. A més cal
que no es tingui una visió restringida a la matèria pròpia del professorat sinó oberta
al treball multidisciplinari.
Objectius
1. Aprendre a instal·lar localment la versió actual del Moodle, en entorns Windows i
en entorns Linux
2. Conèixer i comparar la instal·lació “personal” de treball i investigació i la
“productiva” d'aplicació en cursos reals.
3. Preparar una taula d'optimació en l'ús del Moodle (usuaris, feines de còpia de
seguretat, ...)
4. En acabar el curs cada persona hauria de:
a) Tenir un coneixement d'estratègies i recursos aplicables a l'entorn;
b) Haver dissenyat l'“arquitectura” d'un curs complet plantejat en una de les
tipologies que es presenten;
c) Conèixer aspectes de l'aplicació dels estàndards de formats d'activitats i
recursos en entorns telemàtics (Scorm especialment);
d) Conèixer les eines accessòries del Moodle,
e)Ser capaç de manipular amb soltesa la gestió de cursos i d'usuaris en l'entorn;

Objectius específics
a) Aprendre a instal·lar localment la versió actual del Moodle, en entorns Windows i
en entorns Linux
b) Conèixer i comparar la instal·lació “personal” de treball i investigació i la
“productiva” d'aplicació en cursos reals.
c) Preparar una taula d'optimació en l'ús del Moodle (usuaris, feines de còpia de
seguretat, ...)
En acabar el curs cada persona hauria de:
-Tenir un coneixement d'estratègies i recursos aplicables a l'entorn;
-Haver dissenyat l'“arquitectura” d'un curs complet plantejat en una de les tipologies
que es presenten;
-Conèixer aspectes de l'aplicació dels estàndards de formats d'activitats i recursos

en entorns telemàtics (Scorm especialment);
-Conèixer les eines accessòries del Moodle, programari auxiliar;
-Ser capaç d'instal·lar i aplicar aportacions noves a l'entorn moodle (elements
multimèdia, control, ...)
-Ser capaç de manipular amb soltesa la gestió de cursos i d'usuaris en l'entorn;
-Conèixer formes d'optimació de la gestió que un espai moodle necessita /pot
obtenir.
Perfil d'alumnat
El curs està destinat a persones que hagin utilitzat el Moodle com a professorat, que en
tinguin la voluntat / responsabilitat de millorar-ne el funcionament. A més cal que no es
tingui una visió restringida a la matèria pròpia del professorat sinó oberta al treball
multidisciplinari.
Continguts i Metodologia del curs
1. Instal·lació de moodle a windows o ubuntu
2. Gestió: cursos, fitxers i usuaris
3. La naturalesa del fòrum
4. Temes i idiomes a moodle
5. Blocs al moodle
6. Multimèdia al moodle
7. Publicació de continguts: exelearning i freemind
8. Complementar el moodle
9. Usuaris:rols i permisos
10. Actualització del moodle i activació del servei del cron
11. Què hi ha de nou a moodle 2
12. Activitats condicionals
Per tal d'aconseguir els objectius caldrà que cada alumne / alumna estigui en disposició
d'instal·lar el Moodle en un servidor i de forma local (en un ordinador no connectat)
Cada persona haurà de treballar en un projecte de curs en aquestes instal·lacions.
En cada unitat hi haurà documentació de presentació del programari accessori així com
enllaços a documentació suplementària (a vegades en anglès o francès).
En la planificació del curs es preveu una progressió en la dificultat dels temes plantejats
des de la primera unitat fins a la darrera. L'increment de la dificultat està relacionat, a
vegades, amb canvis petits en el codi del Moodle o del programari accessori. Aquesta
dificultat és aparent, perquè els canvis es troben documentats fins a l'últim detall ( no fem
cap curs de programació informàtica)
A més de la documentació, en cada unitat hi haurà treball pràctic relacionat amb la
temàtica.

Som conscients que algunes persones ja treballen en un entorn d'aquestes característiques. Caldrà treballar amb una instal·lació en paral·lel o en un altre ordinador
servidor..
Material i programari recomanats a l'alumnat
Tot el material previst i previsible es troba disponible a la Internet i és de disposició lliure.
1. El Moodle, temes i mòduls (html://moodle.org)
2.

eXe learning (http://exelearning.org/)

3.

FreeMind (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page)

Avaluació
L'avaluació d'activitats i del projecte es farà sobre el progrés i el projecte final de les
instal·lacions en servidors.
Els fòrums són l'eina de relació del curs. La participació activa, per ajudar a resoldre
problemes o per plantejar-ne en funció de les activitats del curs, per aportar opinions i
enriquir les possibilitats del treball en un entorn moodle. Aquestes aportacions constituiran
un element més d'avaluació.
Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

