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INICIACIÓ AL MOODLE DEL CENTRE PER ALUMNES 
 

COM S’HI ACCEDEIX: 
 
Moodle és una web que ens permet poder fer cursos online, per tant, per poder 
utilitzar el Moodle del centre hem de tenir un ordinador, Tablet o mòbil amb 
connexió a internet. 
 
L’institut de Taradell disposa d’un Moodle a on els professors de les diferents 
assignatures poden crear els cursos per a poder treballar des de casa. 
 
Per a poder-hi accedir ho hem de fer en aquest enllaç: 
 
https://agora.xtec.cat/instaradell/moodle/ 
 
i s’obrirà la següent pàgina: 
 

 
 
A la part superior dreta hi ha la opció de iniciar sessió per poder entrar dins el 
Moodle i s’obrirà una nova pàgina a on podem introduir el nostre nom d’usuari i 
la contrasenya. 
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Si introduïm el nostre nom d’usuari i contrasenya correctament, ja podrem 
premé “iniciar la sessió” per entrar. 
 
Un cop dins, veurem la llista de tots els cursos en els que estem inscrits. 
 

 
COM SON ELS CURSOS: 
 
Cada professor pot fer el seu curs de la manera que vulgui, però generalment 
estan organitzats per temes.  
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I dins a cada tema, els professors posem tant el material per aprendre com les 
activitats que volem que entregueu. 
 

 
 
Sempre que un professors vulgui que feu un lliurament de feina, ho farà 
utilitzant una tasca. En les tasques, un cop hagueu acabat la feina, s’ha 
d’enviar en la mateixa tasca. 
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COM ENS COMUNIQUEM 
 
Moodle permet tant als professors com als alumnes comunicar-se. Es pot fer de 
tres maneres diferent.  

- Si el professor vol fer avisos o informar d’alguna cosa, ho farà mitjançant 
el tauler de l’assignatura, a la part de dalt de cada curs. En el Tauler 
únicament pot escriure-hi el professor.

 
 

- Si el professor o els alumnes volen fer preguntes, donar respostes o 
interactuar entre ells ho poden fer mitjançant el fòrum. El fòrum tant pot 
ser general de curs com un fòrum de cada tema concret. En els fòrums 
tant poden escriure els professors com els alumnes, a més, es pot 
contestar a tots. 
 

 
 

- Si únicament ens volem comunicar amb el professor però no volem que 
cap company ho vegi, ho podem fer mitjançant la missatgeria privada. A 
la part de dalt dreta, al costat del nostre nom trobarem un icona de 
missage que podem utlitzar si volem fer servir aquest sistema de 
comunicació. 
 

 
 
 

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament o accés al 
Moodle ho podeu demanar en el correu moodle@instaradell.cat 
 
 


