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1. ACTUALIZACIÓ DE L’AULA VIRTUAL

Moodle v2.8

3Juny 2015

Sobre el AV actual

Plataforma dotLRN:

 Implantada des de 2003-04  12 cursos.

 ± 10.000 cursos/any actius.

 ± 85% del professorat utilitza AV.

Però…

La tecnologia/projecte dotLRN no assegura
una adequada evolució.

4Juny 2015

Component % de cursos

Recursos/Documents 84%

Correu 59%

Notícies 55%

Tasques 24%

Fitxes d'avaluació 15%

Fòrums 13%

Qüestionaris 5%
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Sobre la nova AV (Moodle)

Moodle:

 Open source amb una comunitat de 
desenvolupament molt activa.

 Nº 1 en implantacions a nivell mundial.

 Tecnologia més moderna i estàndard que dotLRN.

 Compleix millor els criteris de usabilitat exigits
actualment.

 Major funcionalitat per al professorat.

5Juny 2015
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Exemple
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Exemple assignatura

2. CALENDARI D’IMPLANTACIÓ
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Fases

Difusió
dotLRN + 
Moodle

Moodle

Juny-Set. 2015 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Setembre 2015 Setembre 2016

Juny 2015

1 2 3

Fase 1: Juny-Set. 2015

Informació sobre el canvi.

Accés del professorat a assignatures 2014-15 
per a proves.

 https://moodle.uv.es

Jornades d'iniciació a Moodle 

 Juliol ¿i Setembre?

10Juny 2015

https://moodle.uv.es/
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Fase 1: Jornades formatives

Jornada “Iniciació a Moodle UV” organitzada
a través del Servei de Formació Permanent.

 Duració 4h.

 Juliol 2015.

Planificades 5 repeticions per campus: 15 
jornades (13-23 juliol).

Inscripció ja disponible en la web del SFPIE.

11Juny 2015
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Jornada “Iniciació a Moodle UV”. Calendari
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Fase 2: Curs 2015-2016

 Convivència de les dues plataformes:

 dotLRN (entorn actual)

 Moodle

 El professorat decideix què plataforma utilitzar en la 
seua(s) assignatura(s).

 Configuració de assignatures Seleccionar plataforma

 El portal https://aulavirtual.uv.es segueix sent el portal 
d'accés a les assignatures, per a professors i per a 
estudiants.

 Formació al professorat.

13

Important

Juny 2015

Fase 3: Curs 2016-2017

Avaluació dels resultats d'implantació del 
curs 2015-16.

Moodle substitueix a dotLRN.

14Juny 2015

https://aulavirtual.uv.es/
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3. SITUACIÓ EN EL CURS 2015-16
Convivència dotLRN + Moodle

15Juny 2015

¿Com conviuen 2 plataformes?

De cara a l'estudiant i al professor existeix
només un portal d'Aula Virtual (el actual):

 https://aulavirtual.uv.es

El portal d’AV redirigirà automàticament a 
l'entorn correcte (dotLRN o Moodle) en 
funció de la decisió del professorat:

 Configuració del curs

16Juny 2015

https://aulavirtual.uv.es/
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Configuració del curs

Seleccionar la plataforma a utilitzar en  AV

17Juny 2015

Configuració del curs

Seleccionar la plataforma a utilitzar en  AV

18Juny 2015
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Característiques de la Configuració

És única per Assignatura-Grup Qui la 
realitza?

 Qualsevol professor amb POD gravat en el grup.

Cada Assignatura-Grup només es pot
configurar 1 vegada en el curs.

 Confiança i estabilitat per al estudiant.

Diferents Assignatura-Grup poden tenir
diferents configuracions.

20Juny 2015
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Coordinació del professorat

Si la docència del grup és compartida, el 
professorat haurà de coordinar la 
configuració de l’AV del grup:

 Només un dels professors realitza la 
configuració.

21Juny 2015

Possibles situacions (FAQs)

“La meua assignatura no està disponible en AV”:

 No està gravat el POD.

 No s'ha configurat la plataforma a utilitzar.

“La meua assignatura està en Moodle (dotLRN) i 
jo no he configurat res”:

 Un altre professor amb docència en el mateix grup
ha realitzat la configuració (Coordinació).

22Juny 2015
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4. ASPECTES RELLEVANTS DE MOODLE

23Juny 2015

Avantatges tecnològics

Comunitat de desenvolupament molt activa, 
que incorpora tècnics informàtics, pedagogs, 
educadors, etc.

Tecnologies més actualitzades i estàndard: 
Servidor web Apache, llenguatge de 
programació PHP, etc.

Gran varietat de mòduls programats.

Disseny adaptatiu a diferents tipus de 
dispositius (telèfons, tablets, etc.).

24Juny 2015
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Avantatges pedagògics

Basat en els postulats del constructivisme social. 
Incorpora la tecnologia al servei de l'educació.

Utilitzat en molts Instituts-Centres ja ho utilitzen
i facilitaria la utilització pels estudiants.

Adaptable a diferents metodologies didàctiques. 
Flexible per a satisfer les necessitats de 
professors i alumnat divers.

L'aprenentatge és senzill perquè és intuïtiu. Hi 
ha gran quantitat de vídeos, tutorials per a 
solucionar dubtes de manera autònoma.

25Juny 2015

Avantatges de funcionament per al professorat

Copia de materials i activitats entre diferents
grups i assignatures.

Flexibilitat per a definir el format de curs.

Varietat en les tipologies de tasques, fomentant
la possibilitat de realitzar tasques en grup de 
forma col·laborativa.

Varietat en les tipologies d'avaluació. Informe 
de seguiment de les activitats realitzades per 
l'alumne dins de la plataforma. 

Etc…

26Juny 2015
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https://moodle.uv.es

5. CONCLUSIONS
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https://moodle.uv.es/
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Conclusions

L'Aula Virtual de la UV evoluciona cap a l'ús
de Moodle en el curs 2016-17.

Durant el curs 2015-16 el professorat que ho
desitge ja podrà usar Moodle.

 Configurar la plataforma a utilitzar en totes les 
assignatures.

L'accés a l’AV segueix sent el mateix

 https://aulavirtual.uv.es

29Juny 2015

Mès informació

Blog del grup d’Aula Virtual:

aulavirtual.blogs.uv.es

Email:

aula.virtual@uv.es

30Juny 2015

https://aulavirtual.uv.es/
http://aulavirtual.blogs.uv.es/
http://aulavirtual.blogs.uv.es/
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