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1. Subestimar 

el que involucra

Errors a evitar quan 
es crea un curs Moodle

Construir un curs porta temps.

Aprendre també porta temps.

Planifiqueu i estructureu 

les unitats.

Assegureu-vos que el que poseu 

al curs aconsegueix o complementa

el resultat d'aprenentatge

No depengueu per complet del
fil d'ariadna per guiar l'alumne. 
Construiu els vostres propis
enllaços per facilitar la navegació
al llarg del curs.

Contextualitzeu recursos
amb etiquetes i descripcions

(expliqueu a l'alumne que 
voleu que faci).

No us amoïneu per la barra
de desplaçament! Els llocs web
estan dissenyats per desplaçar-se.
Barra de desplaçament és 
sinònim de contingut.

3. No dissenyar
per a l'alumne

Eviteu fer servir blocs
decoratius.

Si la pàgina es veu apagada
centreu-vos en la presentació

dels recursos, feu servir
fitxers multimèdia a les

etiquetes i descripcions.

5. Ús ineficaç de
l'avaluació

És essencial donar bones retroaccions. 
No li podeu dir a l'alumne que una cosa 
no està bé sense explicar-li el perquè.

Eviteu fer servir sempre les preguntes
de selecció múltiple perquè són les
més fàcils de configurar. Si voleu un 
major compromís, feu una ullada a 
d'altres com les 
d'arrossegar.

6. Mala presen-
tació de recursos

7. Recollida de
dades sense sentit

El vostre tema no és l'única opció
perquè el curs sigui bonic.

Feu servir els camps de
descripció per afegir
context, imatges i vídeos.

Feu servir l'editor de text ATTO. 
Doneu format al contingut perquè 
sigui més visual.

2. Replicar l'ensenya-
ment tradicional
No repliqueu l'ensenyament

tradicional en línia.

Repenseu el curs i  
els recursos.

Si no us agrada crear recursos

tradicionals, els alumnes poden

crear continguts en línia

(Fòrums, Wikis, Glossaris).
Es pot trigar mesos a crear un

curs llarg.

4. Estructura, navegació
i disseny pobres
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No tots els usuaris són experts en 
tecnologies.

Definiu les habilitats i l'experiència 
dels alumnes. 

Penseu en la jornada de l'alumne. L'alumne sap què ha de fer? El curs flueix de forma lògica?

No creeu el curs sols.
Proveu el curs amb els

companys.

Demaneu retroacció.

Primer cal crear el curs i
després buscar una aparença
que s'adapti al contingut.

Intenteu no desaprofitar espai de pantalla amb bàners o carrusels.
Tingueu confiança i ubiqueu els vostres recursos a un lloc central.

Els cursos que són repositoris no 
donen dades útils.
No mostren qui està progressant,
qui està fallant i qui està
aprenent.

Quan creeu un curs
penseu en quina història us 
explicaran les dades quan
l'alumne l'hagi finalitzat.
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