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CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA MOODLE_UA 

1.- INTRODUCCIÓ  
La integració de Moodle _UA en UACloud és un servei de suport a la docència que la Universitat 
d'Alacant (UA) ofereix als membres de la comunitat universitària.  

La UA ofereix aquest servei des del curs 2007/08. En aquell curs acadèmic hi havia a penes 500 
alumnes matriculats en Moodle UA. Des del curs 2019/20, l'alumnat que fa ús de Moodle UA és 
superior a 26000.  

A causa d'aquesta utilització majoritària de la comunitat universitària, es fa necessari establir el 
marc que regirà el funcionament de Moodle UA. Per això, l'objectiu d'aquestes “condicions d'ús” 
és establir unes regles bàsiques perquè els usuaris de la plataforma . En particular, es pretén 
regular les condicions que han de complir les assignatures i cursos (d'ara en avant, assignatures) 
que utilitzen aquest sistema. 

 

2.- ALTA I MODIFICACIÓ D'ASSIGNATURES EN MOODLE UA 
La persona responsable o coordinador/a d'una assignatura de la UA pot donar-la d'alta en 
Moodle UA a través de l'aplicació corresponent d'UACloud.  

Les assignatures de la UA que poden donar-se d'alta en Moodle UA han de complir aquestes 
condicions:  

 Estar donada d'alta en el sistema de Gestió Acadèmica (UXXI AC).  
 Tenir una persona responsable o coordinador/a d'aquesta. 
 Tenir professorat amb docència assignada.  

 

Les assignatures que es donen d'alta amb tots els seus grups de teoria, en Moodle UA tindran 
aquesta nomenclatura:  

Nom de l'assignatura (codi)  
Exemple: Psicologia de l'Educació (17515) 
 

En l'aplicació habilitada en UACloud per a gestionar l'alta d'assignatures en Moodle_UA, el 
professorat responsable haurà d'indicar, del professorat amb docència en l'assignatura , qui 
tindrà accés a Moodle UA i amb quin perfil (professor/a o professor/a sense dret a edició). Així 
mateix, haurà d'indicar si vol que es donen d'alta tots els grups de l'assignatura o únicament una 
part. 

Una volta creada l'assignatura en Moodle UA:  

 El/la coordinador/a de l'assignatura sempre tindrà accés a aquesta. 
 

 El professorat que la persona responsable haja indicat tindrà accés a l'assignatura en 
Moodle UA amb el perfil indicat per aquesta. 
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 L'alumnat tindrà accés a Moodle UA l'endemà sempre que estiguen matriculats 

oficialment en l'assignatura. 
 

 Els grups inclosos en l'alta apareixeran com a grups de l'assignatura en Moodle UA.  
 

 Tant l'alumnat com el professorat podran accedir a l'assignatura en Moodle UA a través 
d'UACloud , amb les credencials corresponents.  
 

Una volta que una assignatura estiga creada en Moodle UA, el professorat responsable podrà: 

 Afegir grups a aquesta.  
 Afegir o eliminar professorat amb docència assignada en l'assignatura. 
 Crear noves assignatures en Moodle amb els grups que no estiguen seleccionats i, per 

tant, que no estiguen inclosos en l'assignatura en Moodle UA. 

 

3.- ACCÉS 
L'accés a Moodle UA es farà a través de l'aplicació corresponent d'UACloud . 

 

4.- CÒPIES DE SEGURETAT I RESTAURACIÓ D'ASSIGNATURES  
El Servei d'Informàtica proporcionarà instruccions clares sobre com es pot fer la còpia de 
seguretat d'una assignatura del curs anterior. Igualment, facilitarà manuals sobre com es poden 
restaurar còpies de seguretat d'assignatures en Moodle UA.  

El Servei d'Informàtica únicament s'encarregarà de fer restauracions de còpies de seguretat en 
assignatures quan la grandària del fitxer de la còpia de seguretat supere la  disponible per al 
professorat en Moodle UA.  

 

5.- PERMANÈNCIA  
Tant el professorat com l'alumnat podrà accedir a les assignatures en Moodle UA fins a un curs 
després de la seua alta. Dit d'una altra manera, es podrà accedir a les assignatures del curs 
acadèmic vigent a cada moment i a l'immediatament anterior.  

Quan hagen transcorregut dos cursos acadèmics es farà una còpia de seguretat de les 
assignatures i únicament s’hi podrà accedir, sota petició, durant un any més.  
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6.- NORMES TÈCNIQUES  
Els fitxers inclosos en Moodle UA tindran una grandària màxima que s'especificarà en la web de 
Moodle UA del Servei d'Informàtica.   

La utilització de Moodle UA haurà d'atenir-se a criteris d'eficiència que eviten, en la mesura del 
possible, la congestió dels recursos que el suporten. 

En cas de fer una activitat o ús de Moodle UA que puga provocar una sobrecàrrega del servidor 
(exemples: avaluació simultània d'un gran nombre d'alumnes, configuració d'una tasca per a 
l'enviament de fitxers voluminosos, etc.), la persona responsable de l'assignatura o curs té 
l'obligació de posar-ho en coneixement dels administradors de Moodle UA amb un mínim de 72 
hores d'antelació. En cas contrari, i sempre que perille l'estabilitat del sistema, els 
administradors podran eliminar les activitats o fitxers que provoquen la sobrecàrrega. 

 

7.- PRINCIPIS GENERALS QUANT A CONTINGUTS  
Moodle UA desenvoluparà la funció de suport als processos d'ensenyament-aprenentatge. Per 
això haurà d'utilitzar-se per a emmagatzemar, difondre o compartir informació o activitats que 
es referisquen, directament o indirectament, al desenvolupament de les assignatures o cursos 
de la Universitat d'Alacant.  

No serà acceptable l'ús de Moodle UA amb les finalitats següents:  

 L’emmagatzematge d'informació que supose la violació de la legislació espanyola vigent, 
especialment en matèria de propietat intel·lectual i industrial.  

 Fins privats o personals.  
 Finalitats lúdiques.  
 El desenvolupament d'activitats que done lloc a la violació de la privacitat i intimitat 

d'altres usuaris.  

 

8.- MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ  
La gestió i administració de Moodle UA  correspon al Servei d'Informàtica, el qual destinarà els 
recursos humans necessaris perquè funcione correctament. 

La política d'actualització és migrar sempre cap a l'última versió estable de Moodle.  

La instal·lació i posada en marxa de la plataforma per a un nou curs acadèmic es farà, sempre 
que siga possible, durant el mes de juny i, com a màxim, al juliol, a fi que el professorat la tinga 
disponible abans del començament de curs.  

La instal·lació de plugins externs sota demanda serà avaluada tenint en compte els principis de 
racionalització, estabilitat i seguretat general del sistema. A més, qualsevol plugin ja instal·lat 
podrà ser deshabilitat en cas que es detecten incompatibilitats amb la versió de Moodle o 
qualsevol altre risc que pose en perill el servei. 
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Tal com assenyala en el punt 5., només es podrà tenir accés a les assignatures i cursos donats 
d'alta en Moodle UA del curs vigent i de l'immediatament anterior. Per aquest motiu, quan una 
assignatura deixa d'estar accessible per als usuaris, el Servei d'Informàtica serà l'encarregat de 
fer-ne una còpia de seguretat i emmagatzemar-la durant un any més. A aquestes assignatures 
només es podrà accedir sota petició expressa i per motius justificats. 

 

9.- RESPONSABILITATS  
La Universitat d'Alacant queda exclosa de qualsevol responsabilitat que puga derivar-se dels 
continguts incorporats en Moodle UA.  

Els usuaris accepten, pel sol  fet de participar en Moodle_UA, les condicions previstes en aquest 
document.  

 

 


