
UTILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA MOODLE-UA 

 

1.- INTRODUCCIÓ 

La Universitat d’Alacant posa Moodle a disposició dels usuaris (PDI, PAS i alumnat). 

Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) és, segons la seua definició 

oficial, “un paquet de programari per a la creació de cursos basats en Internet i llocs web”.  

Per a facilitar la gestió de les assignatures oficials en Moodle, la instal·lació d’aquesta 

plataforma en la Universitat d’Alacant (Moodle-UA) està integrada en Campus Virtual. Això 

suposa que l’accés per a la gestió i el seguiment dels cursos en Moodle-UA es farà a través de 

Campus Virtual. 

Aquesta normativa té com a objectiu establir el marc que regirà el funcionament de Moodle-UA 

que la Universitat d’Alacant posa a disposició dels usuaris (PDI, PAS i alumnat). 

 

2.- CONDICIONS PER A L’ALTA D’ASSIGNATURES 

Una assignatura/curs de la Universitat d’Alacant pot sol·licitar ser donada d’alta en Moodle UA. 

Per a això el coordinador o la coordinadora de l’assignatura o responsable del curs ha de fer la 

sol·licitud corresponent. 

Les assignatures/cursos de la Universitat d’Alacant que poden sol·licitar l’alta en Moodle UA, 

han de complir les condicions següents: 

 Estar donada d’alta en sistema de Gestió Acadèmica (UXXI-AC). 

 Tindre professorat amb docència assignada en aquesta assignatura. 

 Les assignatures/cursos seran donats d’alta en Moodle-UA amb la nomenclatura 

següent: 

Curs acadèmic_Nom de l’assignatura_Codi 

Exemple: 2012-13_Aprenentatge i desenvolupament motor_7702 

El professorat, a través de l’aplicació corresponent en Campus Virtual (Utilitats > Moodle) podrà 

sol·licitar l’alta de les assignatures/cursos de què siga coordinador.  

Al sol·licitar l’alta d’una assignatura/curs, haurà d’indicar, del professorat amb docència en 

l’assignatura/curs, quins tindran accés a Moodle-UA i amb quin perfil (professor o professora o 

professor o professora sense dret a edició). 

Una vegada creada l’assignatura en Moodle-UA, el coordinador o la coordinadora rebrà un 

correu electrònic informatiu. A partir de llavors: 

 El coordinador o la coordinadora de l’assignatura tindrà assignat el rol de professor o 

professora en Moodle-UA. 

 El professorat que s’haja indicat en la sol·licitud de l’assignatura tindrà accés a 

l’assignatura/curs Moodle-UA amb el perfil indicat pel coordinador o la coordinadora. 



 El professorat de l’assignatura serà responsable de la gestió íntegra dels diferents 

grups d’alumnes que pertanyen a aquesta. 

 Tot l’alumnat de l’assignatura tindrà accés a Moodle-UA des de Campus Virtual. 

3.- TERMINIS DE SOL·LICITUD I RENOVACIÓ 

Les sol·licituds per a la creació d’assignatures/cursos en Moodle-UA s’atendran fins a set dies 

abans del començament oficial de les mateixes.  

L’alta de les assignatures/cursos es fa únicament per a un curs acadèmic, per la qual cosa no 

es renovaran automàticament. Si el coordinador o la coordinadora de l’assignatura o 

responsable del curs desitja renovar-la, haurà de fer la sol·licitud corresponent, sempre que 

complisca el termini indicat en el paràgraf anterior. 

Per a sol·licitar l’alta d’assignatures en Moodle-UA, se seguiran els passos indicats en la web 

de l’àrea d’Innovació Tecnologicoeducativa del Servei d’Informàtica. 

 

4.- ACCÉS 

L’accés a Moodle-UA es farà en tots els casos a través de Campus Virtual, on apareixerà 

assenyalat amb claredat l’enllaç a aquest. 

El professorat i l’alumnat de l’assignatura/curs hi tindran accés una vegada que s’haja donat 

d’alta. 

 

5.- PERMANÈNCIA 

Tant el professorat com l’alumnat podrà accedir a les assignatures/cursos en Moodle – UA fins 

a un curs després de la seua alta. Dit d’una altra forma, es podrà accedir a les assignatures del 

curs acadèmic vigent en cada moment i a l’immediatament anterior.  

Quan hagen passat dos cursos acadèmics es farà una còpia de seguretat de les 

assignatures/cursos i únicament es podrà accedir-hi sota petició. 

 

6.- NORMES TÈCNIQUES 

Els arxius inclosos en Moodle-UA tindran un grandària màxima que s’especificarà en la web de 

l’àrea d’Innovació Tecnologicoeducativa del Servei d’Informàtica. 

La utilització de Moodle-UA haurà d’atenir-se a criteris d’eficiència que eviten, en la mesura que 

siga 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 d’arxius de mides molt grans, etc.), el coordinador o la coordinadora de 

l’assignatura o responsable de curs té l’obligació de fer-ho saber als administradors de 

Moodle-UA amb 72 d’antelació, si més no. En cas contrari, i sempre que perille l’estabilitat del 

sistema, els administradors podran eliminar les activitats o arxius que provoquen la 

sobrecàrrega.  



7.- PRINCIPIS GENERALS PEL QUE FA 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, en especial en matèria de propietat intel·lectual i industrial. 

 Fins privats o personals. 

 Fins lúdics. 

 L’exercici d’activitats que donen lloc a la violació de la privacitat i la intimitat d’altres 

usuaris. 

 

8.- MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ 

El Servei d’Informàtica és l’encarregat del manteniment i l’administració de Moodle-UA. 

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

Les actualitzacions de versió es faran en el mes de juliol per a no perjudicar el funcionament 

normal de les assignatures/cursos.   

La instal·lació de mòduls sota demanda en Moodle serà atesa sempre que siga possible i es 

respecten els principis de racionalització i estabilitat general del sistema. Per això, si en 

actualitzar Moodle es detecta la incompatibilitat de mòduls ja instal·lats, aquests quedaran fora 

de l’actualització fins que hi haja disponible una versió compatible. 

Únicament es podrà tenir accés a les assignatures i els cursos donats d’alta en Moodle-UA del 

curs vigent i de l’immediatament anterior. Així, el Servei d’Informàtica serà l’encarregat 

d’emmagatzemar la informació dels cursos anteriors i fer-ne les còpies de seguretat 

corresponents. 

 

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 mer fet de la seua participació en Moodle-UA, les condicions previstes 

en aquesta normativa. 

 

 

 


