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TIC-TACMoodle senzill per temes
El Moodle senzill per temes és un format de curs molt visual, que presenta recursos i activitats mitjançant ico-
nes predeterminades o personalitzades. Aquest tipus de visualització només afecta els usuaris amb rol d’es-
tudiants. L’objectiu que persegueix és treballar un tema concret fent ús dels recursos més adients, recollits en
aquest entorn i format. Està pensat per a l’alumnat d’educació infantil i primària.

per defecte, descoberta de l’entorn, ma-
temàtiques, llengua, descoberta d’un
mateix, visual i plàstica i música.
Puja una imatge (mida recomanada:
128 x 128 píxels): personalitzada se-
gons les nostres preferències, amb
format JPG, PNG o GIF, i representa-
tiva del recurs o l’activitat. Cadascuna
d’aquestes imatges les guardarem a
la carpeta «Senzil l_pics», que es
troba a l’apartat «Fitxers» del bloc
«Administració». Així, la propera ve-
gada que hi vulguem afegir recursos o
activitats, ens apareixeran com a
imatges existents.

Com farem un Moodle senzill 
per temes?

1En primer lloc, comprovarem que el
nostre Moodle contingui aquest for-
mat, el senzill per temes. Per fer-ho,

consultarem el bloc «Administració», a l’a-
partat «Paràmetres», tot desplegant-ne la
llista. En cas que no ens aparegui, descar -
regarem els fitxers corresponents al web
http://projectes.lafarga.cat/projects/agora/
downloads/files i els instal·larem seguint
les recomanacions de l’enllaç: https://pro-
jectes.lafarga.cat/mediawiki/index.php/A
gora:Senzill_format_course

2A continuació, editarem els parà-
metres del curs en el mateix bloc
d’«Administració» i «Paràmetres»,

tot indicant als apartats:

Paràmetres generals:
Nom complet: del curs que volem crear.

Nom curt: del mateix curs.
Resum: descripció breu del curs.
Format: seleccionar, entre la llista que

es desplega, un format senzill per te-
mes.
Nombre de setmanes/temes: escollirem
«1».

Paràmetres de navegació
Barra de navegació avançada: en se-
leccionarem «No mostris la barra de
navegació avançada».
Mostra els blocs laterals (sobreescriu el
paràmetre de configuració del tema):
escollirem «Oculta».

3En finalitzar, en guardarem els can-
vis. D’aquesta manera, ens que-
darà un entorn ampli i net que

facilitarà la navegació dels estudiants.

4Per acabar, hi afegirem tots els re-
cursos i totes les activitats assig-
nant-los una icona

per al format senzill. Podem
escollir entre:

Fes servir la imatge exis-
tent: podem triar les op-
cions que s’hi presenten:



Aquest Moodle senzill per temes
(http://alexandria.xtec.cat/ oddata/view.
php?d=2&rid= 989) conté dotze materials
TAC interdisciplinaris relacionats amb el
món del circ. 

Pot treballar-se tant en aquest entorn
com de manera independent. Està adre-
çat a l’alumnat del cicle inicial de primà-
ria i es presenta mitjançant cinc recursos
(dos vídeos, dos diccionaris temàtics i un
llibre digital) i set activitats amb metodo-
logies de treball diferents.

Activitats individuals
Quadern virtual «Ben-

vinguts al circ!» (http://
clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp
?activity_id=251): un total de
31 preguntes, reforçades amb
sons i icones SPC, agrupa-
des en 7 fulls amb els títols:
«El circ», «La música al circ»,
«Els artistes», «Els animals»,
«La vida al circ», «Anem al
circ» i «El trasllat». 

Jclic «El circ» (http://
clic.xtec.cat/ db/act_es.jsp
?id=3743): recull d’activitats,
reforçades amb suport oral,
relacionades amb el món del
circ.
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Jclic «Art al circ» (www. immapalahi.
cat/ARTALCIRC/index.htm): 
– «Abans, ahir i avui»: presenta

apunts d’història, antecedents del
circ a les diferents cultures, del bufó
al pallasso, pensaments de pallas-
sos, escola de circ, valors humans,
denúncies i prohibicions i compa -
nyies, escoles i diverses ONG.

– «1. Conèixer el circ»: recull d’activi-
tats sobre conceptes relacionats
amb el circ, endevinalles, disfres-
ses, nas de pallasso, so al circ i
cançons del Miliki.

– «2. L’art i el circ»: recull d’activitats
de fort contingut visual, il·lustracions
infantils, materials, més materials,
cartells i corrents.

Activitats col·laboratives
Materials per a la PDI (http://alexan-
dria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&
rid=973): consisteix en un projecte di-
vidit en quatre parts: 
– «El circ»: és el punt de partida i el

vincle vers els altres quaderns. Pre-
senta, en format multimèdia, els ofi-
cis principals del circ acompanyats
de diverses activitats interactives.
També recomana lectures i pel·lícu-
les que hi estan relacionades. 

– «Música al circ»: permet treballar

Edat

Cicle inicial de primària.

Nombre d’alumnes

Tot el grup classe.

Objectius

- Exposar i conèixer les característiques

més rellevants del circ.

- Conèixer els oficis en un espectacle de circ.

- Gaudir de representacions audiovisuals.

- Escoltar cançons i memoritzar-ne.

- Reconèixer i diferenciar els animals que

podem veure en un circ.

- Resoldre operacions matemàtiques rela-

cionades amb el circ.

- Promoure el treball col·laboratiu i l’apre-

nentatge multimèdia.

- Incrementar la motivació i la participació

de l’alumnat en cadascuna de les tas-

ques proposades.

Recursos
Temps: flexible, en funció del nombre
d’activitats que es pretenguin realitzar.
Espai: aula equipada amb ordinadors i PDI.
Materials: ordinador i programari específic.

El circ

tant les cançons més populars del
circ com els instruments musicals. 

– «Animals al circ»: presenta, amb for-
mat multimèdia, les millors actua-
cions dels diferents animals del circ i
proposa activitats interactives per
conèixer-los millor.

– «El món del circ»: ofereix activitats
diverses al voltant del circ. Fins i tot
s’hi proposen manualitats i estils de
pintures que hi ha hagut al llarg del
temps. 


