
 

En el nostre cas a https://cursos.fumh.org/

 

PREGUNTES FREQÜENTS RELACIONADES AMB LA PLATAFORMA 

MOODLE 

 
Moodle és una aplicació web a la qual s'accedeix per mitjà d'un navegador. 

Això vol dir que per utilitzar Moodle es necessita un ordinador amb un 

navegador web instalꞏlat i amb connexió a Internet. Per descomptat també es 

necessita conèixer l'adreça web (URL) del servidor on Moodle es trobi allotjat. 

 
 

 

Hem de tenir clars els passos a seguir: 

1er registrar-se, si és el nostre primer curs, sinó entrar amb el nom d’usuari i 

pass amb el que ja ens havíem registrat (si ja havíem fet cursos a la FUMH). 

2on buscar el curs en el qual ens hem matriculat. Per entrar als cursos cal un 

pass d’entrada que us ha d’haver facilitat el vostre docent de referència en una 

carta de benvinguda que ha de rebre tothom. 

3er Ja podeu accedir al curs 
 

EXPLIQUEM MÉS DETALLADAMENT 

Expliquem de manera clara i detallada les errades o problemes més freqüents 

amb els que ens podem trobar: 

 
Cal estar registrat a la plataforma 

 
 

Per això si és la primera vegada que entreu a la nostra plataforma 

d’aprenentatge heu de crear un compte d’usuari NOU. 



 

 

 
 

 
 

Veureu que en aquesta imatge (la primera que trobarem quan entrem a la 

plataforma) es mostren les instruccions que porten per títol “És la primera 

vegada que veniu aquí” 

 
Sovint ens arriben preguntes referent al fet d’omplir el formulari, doncs es 

poden produir petites errades que fan que el servidor no ens autentifiqui. 

Perquè això no succeeixi cal tenir en compte els camps obligatoris que ens 

demanen i fa falta seguir els requisits de cada camp que s’han d’omplir: Per 

exemple que la contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters, com a mínim 

1 dígit(s), com a mínim 1 minúscula/es, com a mínim 1 lletra/es majúscula/es, 

com a mínim 1 caràcter(s) no alfanumèric(s) . 



 

 

Adjuntem imatge on trobareu marcats en color taronja els camps obligatoris 
 

 
 

 

Si ja s’ha fet un curs a la plataforma i no recordeu el pass d’entrada o el nom 

usuari heu d’anar a la frase que teniu en color taronja de “Heu oblidat el nom 

d’usuari o la contrasenya”: 

 
 
 



 



 

 

 
 
 

Heu de recordar o el nom usuari o l’email. En cas que no recordeu cap de les 

dues opcions us heu de posar en contacte amb nosaltres. 

 
Un altra pregunta freqüent és com editar el perfil individual: Quan accedim a 

la plataforma per primera vegada cal omplir les nostres dades personals (hi ha 

camps que NO són obligatoris). 

 
Assenyalar que la fitxa personal recull la informació que la resta d'usuaris 

tindran sobre nosaltres. Podem accedir a les nostres dades personals fent clic 

sobre el nostre nom d'usuari a la part superior dreta de la pantalla, a sobre de 

menú de selecció d'idiomes: 

Inici---el meu perfil---edita el perfil (podem afegir descripció, foto, email, etc...) 
 



 



 

 

PREGUNTES REFERENTS ALS CURSOS 
 
 

Quan s’ha entrat a la plataforma i després d’editar el nostre perfil d’usuari 

podem accedir al curs al qual ens hem matriculat. Tots els cursos tenen un 

pass d’entrada que us ha facilitat el vostre docent quan us ha enviat la carta de 

benvinguda. (Ja ho hem assenyalat anteriorment) Sinó ho ha fet cal que 

escriviu a administració de la Fundació Martí l’Humà. 

(coordinacioauladocents@fumh.cat) 

 
Al costat de cada curs trobareu una porta i una clau. Això significa que per 

entrar el curs ens cal un mot d’entrada. Aquest mot s’ha d’escriure tot en 

majúscules 

 

 
Cada vegada que entreu al curs heu d’escriure aquest mot d’entrada. Si no el 

recordeu podeu escriure al docent que us el torni a enviar (recordeu que el va 

enviar a la carta de benvinguda). 

 
UN COP DINS EL CURS cada professor l’organitza com li sembla més adient 

però us podeu trobar amb uns elements que són molt habituals i que sovint són 

font de consultes: 

 
1) Normalment trobareu el curs organitzat per setmanes. 



 

 

 
 

2) Un cop dins d'un curs, podreu accedir a diferents elements. Els més 

utilitzats i que cal tenir en compte per poder usar-los en tot el seu 

potencial són: 

 
 

    Arxiu PDF: Contindrà informació sobre el tema, exercicis, solucions... 

 Tasca: És on els professors poden posar exercicis i els alumnes 
poden contestar o pujar algun arxiu amb la resolució de l'exercici. Els 

professors poden qualificar la tasca. 
 

Fòrum: És un lloc on el professor pot posar avisos perquè els vegi tota la 

classe. Són molt útils quan es vol comunicar alguna cosa a tots els participants 

del grup. També serveixen per debatre temes. Si hi ha diversos fòrums cal 

estar atents on el docent demana que participem. 



 

 

Les aportacions de l’alumnat apareixen per ordre de dates. 
 

 

 
 
 

El llistat de participants d’un curs inclou a tots els usuaris, ja siguin professors 

o estudiants, que tenen accés a l’aula. Aquest llistat és molt útil per consultar 

dades personals i per saber l’últim accés. 

Veure tot l’alumnat i docents connectats a la banda dreta de la pantalla 
 
 

 

 
 

 
PREGUNTA FREQÜENT MISSATGERIA: Sovint ens demanen com poder 

enviar missatges privats tant als companys/es com als docents. Si teniu un 

missatge nou ho sabreu perquè a la part superior de la pantalla sortirà el sobre 

amb missatge ressaltat amb color més fort i indicant quants missatges teniu 

sense obrir. Fent clic damunt del missatge s’obre la plana de la missatgeria 

(molt semblant a qualsevol gestor de correu) 



 

 

PENJAR TASQUES: 

Un problema força habitual si no s’ha fet servir la plataforma Moodle és saber 

com podem penjar una tasca o activitat demanada pel docent. 

 
D’entrada s’ha de tenir en compte la mida màxima de tramesa que pels 

estudiants és de 100MB. 

 

 
Per penjar una tasca cal anar a la setmana en curs entrar dins la tasca i triar 

l’opció “pujar un fitxerꞏ, triar el fitxer que tenim guardat en el nostre ordinador i 

triar l’opció “penjar aquest fitxer” (com mostrem en aquesta imatge): 

 
 
 



 

 

Una vegada s’ha penjat tenim uns 30 minuts per desfer l’enviament en cas 

d’errada. 

 
FINALITZACIÓ DEL CURS: 

Un cop finalitzat el curs, igual que en el seu inici, heu de rebre un email del 

docent amb una petita explicació de com ho heu de fer per obtenir la 

certificació. Si no ho rebeu podeu escriure a coordinacioauladocents@fumh.cat. 

 
 

Esperem que us aquest petit manual de preguntes freqüents us sigui d’ajuda. 


