Formació i Innovació Docent. Oficina de Qualitat Docent

Creació, Gestió i Activitats de “Grups” en aules Moodle.
Formadors: Enric Marti (UAB) i Jaume Rocarias (UAB)
Justificació:
Una de les activitats importants en l’organització docent d’una assignatura és la
formació de grups d’alumnes per a la realització de treballs, pràctiques, etc. Això
requereix del docent haver de gestionar la formació dels grups, el control de les
diferents entregues i l’avaluació dels treballs que realitzen aquests grups. Les eines com
Moodle poden facilitar aquestes tasques al docent. Per altra cantó, Moodle ens ofereix
un seguit d’eines per a gestionar assignatures, però a vegades desconeixem quines eines
són les més adients per les activitats que realitzem en la nostra assignatura.
Objectius:
o Presentar l’organització de “grups” en el Moodle UAB i les diferents
activitats associades.
o Presentar dos exemples d’organitzacions docents típiques (TeoriaProblemes-Pràctiques, Aprenentatge Basat en Projectes) i mostrar com
es configura cada una d’elles en un aula Moodle.
o Que els assistents al curs siguin capaços de poder construir l’estructura
dels grups a l’aula Moodle de la seva assignatura.
Metodologia: En forma de taller, composada de dues parts:
o Part expositiva amb els conceptes i activitats de grups Moodle i com s’han
muntat les aules Moodle segons les organitzacions docents.
o Part pràctica en que l’assistent al curs muntarà (individualment) la seva
pròpia aula Moodle a partir de la guia docent de l’assignatura que porti,
incorporant la gestió de grups i activitats que tingui planificades, donantli suport a nivell docent i tècnic per a que construeixi la seva aula.
Continguts (3 h.):
1. Gestió de grups Moodle i activitats (30 min.)
2. Exemple de Curs Moodle per a organització docent de Teoria-ProblemesPràctiques (15 min.)
3. Exemple de Curs Moodle per a organització docent ABP (Aprenentatge basat
en Projectes) (15 min.)
4. Taller (2 h.)
Competències:
o Tenir coneixement de com s’estructura un curs Moodle i el concepte
d’activitats.
o Molts recomanable haver vist i practicat amb els vídeos introductoris del
Moodle UAB (accesibles a https://cv.uab.cat/):
•

Observacions: Seria molt interessant i profitós que l’assistent al curs portés la
guia docent d’una assignatura per a poder muntar la corresponent aula Moodle
en el taller.

