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MANUAL DE L’ALUMNAT 
DE L’AULA VIRTUAL

En aquest manual podràs trobar les idees bàsiques per seguir i participar activament en un curs 
virtual.

En aquest document, trobaràs set apartats :

1. Entrada a la plataforma: Passos a seguir per tal d’accedir a l’aula virtual.

2. El Perfil: En aquest espai podràs completar el teu perfil personal, actualitzar o modificar les 
teves dades i pujar una fotografia al teu perfil.

3. La Comunicació: La comunicació a l’aula virtual  és molt important, aquí aprendràs a fer 
servir les principals eines de comunicació, com són els missatges interns i els fòrums

4. Les Activitats: L’aula virtual permet realitzar gran varietat d’activitats i visualitzar gran 
quantitat de recursos per complementar la teoria. En aquest apartat sabràs com enviar fitxers 
i respondre qüestionaris.

5. Les Wikis: Les wikis són una eina molt interessant de l’aula virtual. En aquest apartat 
descobriràs què són i com participar.

6. Les Qualificacions: També és molt important que puguis visualitzar les teves qualificacions. 

7. Calendari: Al calendari podràs veure les dates de lliurament d’alguns treballs, els terminis per 
completar una activitat, o la data d’inici d’un nou tema. 

Atentament

Unitat de Formació
Servei d’Assistència Municipal Diputació de Tarragona
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1. Entrada a la plataforma:

Com entrar a la plataforma 
Per tal d’accedir, cal introduir l’adreça web de l’aulaVIRTUAL de la Diputació de Tarragona en la barra de 
navegació de qualsevol navegador web. L’adreça és la següent: 
http://www.diputaciodetarragona.cat/formacio/aulavirtual/

En aquesta adreça apareixerà la pàgina principal de l’aulaVIRTUAL de la Diputació de Tarragona.

Entrada
Per accedir a l’entorn de formació és un requisit imprescindible estar donat d’alta a l’aulaVIRTUAL de la 
Diputació de Tarragona i conèixer el nom d’usuari i la contrasenya. 

El nom d’usuari correspon al teu número de NIF, sense guionet ni punts. Per exemple 12345678L 
La contrasenya correspon a la teva data de naixement seguint el format ddmmaa, on dd correspon al dia 
de naixement, mm als dos dígits del mes, i aa als dos últims dígits de l’any de naixement. Per exemple, per 
a la data 2 d’octubre de 1978, la contrasenya que li correspon és: 021078 
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Per accedir a l’aulaVIRTUAL caldrà introduir el nom d’usuari i la contrasenya en l’apartat “Entrada”, i 
prémer el botó “Entrada”.

Quan entris a l’aulaVIRTUAL visualitzaràs una pantalla més o menys com aquesta:

Hauràs de prémer el nom del curs per accedir a l’espai formatiu del curs.
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2. El Perfil
A  partir de l’enllaç “Configuració del meu perfil” podràs consultar les teves dades bàsiques.

Enllaç d’accés a les 
dades personals 
(perfil) de l’alumne

Pestanyes del perfil 
de l’alumne

Botó per canviar 
la contrasenya de 
l’alumne

Botó per accedir 
als missatges de 
l’alumne
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2. 1. Pestanya “Edita el perfil”
1. Seria molt interessant que pengessis una imatge teva, això contribueix a personalitzar l’espai.

Pots penjar una imatge teva, a l’apartat “Imatge de l’usuari” de vàries maneres:

· Mitjançant el botó “Afegeix” 
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S’obrirà aquesta finestra i haureu de fer clic al botó “Navega”.

Llavors podràs seleccionar un arxiu d’imatge del teu ordinador.
Per emmagatzemar la fotografia al perfil caldrà que premis el botó “Penja aquest fitxer”.
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Finalment haureu 
de prémer el botó 
“Actualitza perfil”

Imatge pujada 
des del teu ordinador

· Un altre forma de penjar la imatge al teu perfil i potser la més fácil, és arrossetgant el 
document “Imatge” a dins del requadre que així ho indica “Podeu arrossegar i deixar anar fitxers 
ací per afegir-los”.

Obre la carpeta del teu ordinador on tinguis el document de la vostra imatge i l’arrossega 
dins d’aquest requadre. Per emmagatzemar la fotografia al perfil caldrà que premis el botó 
“Actualitza perfil”. 
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Quan tornis a visualitzar el teu perfil és possible que no hagi canviat la imatge, en aquest cas fes 
servir l’apartat “Actualitza” del teu programa navegador.

Imatge del teu  perfil

La imatge ha d’estar en format JPG o PNG i es reduirà a la mida de 100x100 píxels. 
Per esborrar la fotografia del perfil de l’alumne caldrà activar la casella de verificació “Supri-
meix” i prémer el botó “Actualitza perfil”.
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2. És interessant que a l’hora d’editar el perfil, al camp que diu “Subscripció automàtica al fòrum”  
posis “Sí, quan escrigui en un fòrum, subscriu-me a aquest fòrum” i a l’apartat “Seguiment dels 
fòrums” posis “Sí, destaca’m els missatges nous”
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3. La Comunicació
3.1. Missatges
L’espai missatges permet enviar missatges a altres usuaris de la plataforma i visualitzar els mis-
satges que has rebut. 

a) Consultar els missatges nous
Per llegir el missatge hauràs de prémer la icona amb imatge d’una bafarada, o el nombre que 
indica els missatges pendents de llegir.

Bafarada que indica el 
nombre de missatges 
pendents de llegir

Persona que envia 
el missatge
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Després de prémer aquesta icona s’obrirà la següent finestra:

Usuari que ens ha
escrit un missatge
i està pendent de llegir

Per llegir-lo haurem
de prémer damunt 
el nom d’usuari

A l’apartat “El meus contactes” es podran consultar els missatges rebuts i enviar-ne.
Per accedir al contingut del missatge caldrà prémer sobre el nom de l’usuari que ha enviat el 
missatge (en aquest cas Unitat de Formació).

Quan l’usuari premi l’enllaç del nom d’usuari s’obrirà una finestra on sortirà a dalt la data i el 
contingut del missatge, i a la part de sota un espai per escriure un missatge de resposta.
Per enviar el missatge de resposta només caldrà prémer el botó “Envia missatge” que hi ha sota 
de l’espai per respondre el missatge.

Data i hora de 
l’enviament del missatge 
i text d’aquest.Apartat on podrem

contestar el missatge al 
contacte “Unitat de Formació”
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A més a més l’alumne podrà realitzar les accions següents:

b) Crear un missatge nou
Podràs enviar missatges de correu intern només a altres alumnes donats d’alta a l’aulaVIRTUAL  
de la Diputació de Tarragona. Per crear un missatge nou, ho podràs fer de dues maneres:

1. Per enviar un missatge a un usuari que tinguis afegit a la teva llista de contactes, única-
ment hauràs de prémer l’enllaç que tingui el nom del destinatari. Per utilitzar aquesta opció 
serà imprescindible que afegeixis els teus destinataris habituals com a contactes a la teva llista 
d’adreces.

Usuari que no hi és a la meva 
llista de contactes i el cerquem 
per escriure un missatge

2. També pots cercar al destinatari mitjançant la opció de “Cerca gent i missatges”.
Apareixerà el requadre on podràs escriure el text del missatge i només caldrà que premis el botó 
“Envia missatge”.

Usuari dins de la llista 
de meus contactes, a 
qui li volem escriure un 
missatge

Apartat on podrem
escriure el missatge al contacte 
“Clara Gelida”
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3.2. Fòrums
L’activitat del fòrum és considerada com una de les més importants per a la construcció de 
nous aprenentatges ja que en aquesta activitat els professors i els  alumnes  poden intercanviar 
opinions, idees, recursos, coneixements...

Els fòrums es podran utilitzar amb diversos objectius. Un potser per presentar i conèixer el grup, 
un altre es pot utilitzar per enviar i resoldre dubtes i un altre per debatre un tema.

L’ús dels fòrums és una decisió del tutor del curs.

Un fòrum es compon de línies de debat i dins de cadascuna estan les intervencions corresponents:

És molt important respectar les línies de debat, és a dir, si hi ha una línia que és de presentació, 
totes les presentacions aniran en aquella línia de debat, no és necessari obrir una nova línia de 
debat per presentar-se. Si hi ha vàries línies de debat obertes, mira on ha d’anar la teva intervenció.

Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se 
subscriuen a un fòrum, els participants reben una còpia de cada missatge per correu electrònic.
Podràs crear nous temes de debat mitjançant el botó “Afegeix un nou tema de debat”.
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Podràs fer una intervenció en un tema de debat prement en primer lloc l’enllaç del debat, i una 
vegada dins caldrà que premis l’enllaç “Contesta” a la intervenció corresponent i introduir la 
resposta que vulguis aportar al tema de debat.

Apartat on podrem
introduir una 
aportació a un tema
de debat nou

Podem adjuntar fitxers o imatges 
als temes de debat. (Consultar 
com pujar imatge o arxius al punts 
1 (editar perfil) i 3 (activitats)

Fem enviar 
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També hi ha el que anomenem Fòrum d’avisos i notícies.

Aquest fòrum serveix per a què 
el tutor del curs doni notícies 
d’interès pels alumnes. 
Els alumnes no poden intervenir 
en aquest fòrum, nomès llegir-lo
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4. Les Activitats
Cada unitat formativa tindrà uns determinats recursos i activitats que es mostraràn a l’espai 
central del curs. A més a més, el panell “Activitats” situat a la part lateral de la pantalla dóna 
accés de manera ràpida a les diferents activitats i recursos del curs corresponent.
Cal remarcar que tots els cursos no tenen perquè tenir totes aquestes activitats, això dependrà 
de les característiques específiques de cada curs i de les activitats que proposin els seus tutors.

Alguns  dels recursos i de les activitats que pots trobar en una activitat formativa són els se-
güents:

a) Qüestionaris
Aquesta activitat planteja diverses qüestions que hauràs de respondre.
A partir de l’enllaç corresponent a la pàgina principal del curs accediràs als qüestionaris, hauràs 
de fer click al qüesionari que t’interessi:

Posteriorment sortirà la pantalla del qüestionari a la qual podràs contestar-lo prement el botó 
“Contesta el qüestionari ara”:
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Has d’estar atent a la data de tancament dels qüestionaris, el número d’intents que tinguis i 
també el temps de què disposes per fer-lo (de vegades hi ha un temps limitat i s’ha de fer dins 
d’aquest temps i només en un cop).

Contestem el qüestionari i fem clic a “Següent”

Apareix un resum de les teves respostes, fem “Envia i acaba”

Torna a sortir un missatge de confirmació i fem “Envia i acaba” de nou.
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Després d’omplir el qüestionari hi ha vàries opcions que determina el tutor del curs: 

· Potser que després de contestar puguis veure el resultat del teu qüestionari, les respostes que 
has encertat, i les respostes correctes en el cas de que no hagis encertat.

Indicació de que NO has 
encertat la resposta, creu 
en color vermell

Respostes correctes

Indicació de que SÍ has 
encertat la resposta, 
símbol de color verd

· Una altre opció (la més comuna), és que mentre el qüestionari estigui obert, no es puguin 
veure les respostes correctes, només veuras la teva puntuació.
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Qüalificació

Un cop es tanqui el qüestionari, segons la data prevista per part del tutor, podràs veure les res-
postes correctes, de la següent manera:

Per visualitzar les solucions dels qüestionaris
· Anar a qüestionaris
· Clicar sobre del qüestionari que tu vols
· Mirar si la data en què es tanca el qüestionari ja ha passat
· Clicar sobre “Revisió” i et sortiran els teus resultats
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b) Recursos
Els recursos són elements amb contingut que el professor incorpora al curs. Aquests recursos 
poden ser:

-Pàgines de text o HTML editades dins de la plataforma moodle.
-Fitxers en diferents formats: per exemple pdf, doc, odt, ppt, sxw, etc.
-Enllaços web.
- Vídeos.

c) Tasques
Una tasca és qualsevol tipus de treball o d’activitat proposat pel tutor als alumnes amb l’objectiu 
de promoure l’aprenentatge dels alumnes.
La tasca tindrà una data d’inici i una data final, és dins d’aquests terminis quan s’ha d’enviar la 
tasca.
El tutor indicarà l’enunciat de la tasca, així com les instruccions que hauràs de seguir per realit-
zar la tasca proposada.

Botó perquè l’alumne 
pugi el fitxer

Enunciat i instruccions 
de la tasca

Data d’inici i data final 
de la tasca

Si el tipus de tasca proposada és “penja un fitxer”, per resoldre la tasca hauràs de prémer el botó 
“Pugeu un fitxer” per tal d’accedir al teu ordinador i agafar el fitxer amb la tasca resolta.
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Podràs penjar documents de vàries maneres: Mitjançant el botó “Tria un fitxer”

Podràs editar i modificar la teva solució a la tasca segons el número d’intents, sempre i quan no 
s’arribi a la data final de la tasca.
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5. Les wikis
Wiki és un lloc web editable, és a dir, que permet llegir, editar i imprimir els seus continguts.
Un wiki és una forma molt efectiva de crear i revisar textos en grup. Quan l’alumne accedeix al 
wiki, veurà pestanyes diferents

5.1. Pestanya “Mostra”
L’alumne podrà consultar els continguts del wiki.

Pestanyes del wiki

5.2. Pestanya “Edita” 
L’alumne podrà editar els continguts del wiki.

Pestanya seleccionada 
“Edita”

Espai per editar els
continguts de la wiki 
i fer les aportacions
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 6. Les Qualificacions
A partir de l’enllaç “Qualificacions” pots consultar les qualificacions obtingudes en les activitats 
qualificables del curs.

Has d’entrar dins del curs i dins de l’apartat “Configuració”, trobarás les teves “Qualificacions”

Si estàs inscrit en més d’un curs podràs consultar les qualificacions de cada curs a la pestanya 
“Informe global”, mitjançant la qual podràs seleccionar el curs del qual vulguis consultar les 
teves qualificacions.

És possible que el tutor faci algun comentari en alguna tasca, sortiria a l’apartat “Retroacció”.

Qualificació final de 
l’alumne

Qüalificacions de 
l’alumne per a cada 
activitat

Comentaris 
del tutor
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7. El calendari
Aquest panell representa un calendari que pot utilitzar-se com a agenda personal. Pot contenir 
quatre tipus d’esdeveniments diferents:

·  Esdeveniments Globals: Són dates importants que estaran visibles per a tots els usuaris de la 
plataforma.

·  Esdeveniments del Curs: Són dates importants pel curs (dates límit de lliurament d’activitats, 
dates de realització d’activitats, xats, etc.)

·  Esdeveniments d’Usuari: Són dates importants per a cada usuari en particular. Aquests 
esdeveniments són visibles només al calendari de cada usuari, però no als de la resta d’usuaris 
de la plataforma. Cada usuari podrà introduir, en el seu calendari, els esdeveniments que 
desitgi.
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Cada esdeveniment es mostra amb un color diferent de l’apartat “Tipus d’esdeveniments” del 
calendari. Si en un color es mostra un ull obert indica que aquest tipus d’esdeveniments es mos-
trarà al calendari de l’usuari, si es mostra un ull tancat indica que aquest tipus
d’esdeveniments no es mostrarà al calendari de l’usuari.

A la capçalera del panell del calendari es pot trobar una petita barra de navegació, mitjançant 
la qual es podrà accedir ràpidament al mes immediatament anterior amb la icona t i al mes 
immediatament posterior amb la icona u

Per accedir al contingut del calendari s’ha de prémer l’enllaç del mes i any que es pot trobar a la 
barra de navegació del calendari.
A partir d’aquest enllaç es visualitzarà la pàgina del calendari que es pot veure a continuació:

L’usuari podrà crear 
nous esdeveniments 
al seu calendari

Dia actual
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Important: Només es podrà accedir als dies en els quals hi hagi algun esdeveniment planificat, 
en cas contrari no es podrà entrar a dins del dia. 

Quan es prem l’enllaç d’un esdeveniment s’accedeix a la seva informació detallada. Per
exemple, per l’esdeveniment “Tancament del qüestionari 2” del dia 17 de febrer es visualitzarà la 
següent pantalla:

En aquesta pantalla podràs consultar l’esdeveniment seleccionat, l’explicació i el dia
corresponent a l’esdeveniment.

Podràs editar o esborrar els esdeveniments que has creat prèviament mitjançant les icones de 
modificació i eliminació.

Podràs crear nous esdeveniments, mitjançant el botó “Esdeveniment nou ”:
Per guardar els canvis caldrà prémer el botó “Desa els canvis”.


