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1. Què són els espais de comunicació 

Els espais de comunicació ofereixen un entorn al qual hi tenen accés: 

- Persones usuàries coordinadores que poden publicar informació i avisos. 

- Tot l’alumnat i/o el professorat d’un grau o facultat, que poden consultar la informació 

publicada per l’equip de coordinació i rebre els avisos. 

 

2. Informació necessària per crear un espai de 

comunicació 

- Nom de l’espai. Per exemple: Espai de comunicació del Grau de Química. 

- NIUs de les persones usuàries coordinadores que tindran rol “docent”. D’entrada hi 

ha suficient amb una, ja que després es podran afegir o treure d’altres. 

- Codis dels plans d’estudis del grau o facultat. Serveixen per donar accés tant a 

l’alumnat que hi està matriculat com al professorat que consta com a titular a Sigma 

d’assignatures que pertanyen a aquests codis titulació. L’accés en ambdós casos serà 

amb rol “estudiant”.  

 

3. Funcionalitats 

Els espais de comunicació són aules Moodle que tenen un conjunt restringit d’eines per 

facilitar la comunicació amb el gran volum de persones usuàries que hi tenen accés. 

Les eines disponibles per a les persones usuàries amb rol “docent” són les següents: 

- Eines de comunicació: 

o Fòrum d’avisos i notícies. 

o Activitat de fòrum. 

o Enviament de missatges. 

- Eines de publicació de continguts (recursos): 

o Carpeta, etiqueta, fitxer, llibre, pàgina, url. 

 

Les persones usuàries amb rol “estudiant”: 

• Reben tots els correus amb els avisos i/o notícies que es publiquin al “Fòrum d’avisos i 

notícies” o als altres fòrums que es creïn, així com també els missatges. 

• Poden consultar tota la informació publicada als fòrums, però no poden respondre dins 

el mateix fòrum. El motiu és que podria suposar un gran volum de respostes dels/de les 

N estudiants potencials. 
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• No poden consultar el llistat de persones participants. El motiu és per evitar enviaments 

massius de missatges. 

• Poden consultar i descarregar-se el contingut publicat. 

 

4. Eines disponibles per a les persones usuàries amb 

rol “Docent” 

! Cal tenir en compte que en els correus que s’envien des de totes aquestes eines, el/la 

remitent serà l’adreça real de la persona usuària que faci la publicació al fòrum o l’enviament 

del missatge, per tant les persones destinatàries hi podrien respondre directament. Per 

evitar això, és possible que la persona usuària publicadora amagui la seva adreça (al seu 

perfil), però això afectaria a tots els enviaments de totes les aules, incloses les assignatures 

reals. 

Les instruccions per amagar l’adreça de correu són les següents: 

1. Accedir al “Perfil”. 

 

2. Fer clic a “Edita el perfil”. 

 

 

3. A “Mostra l’adreça electrònica”, seleccionar “Oculta la meva adreça electrònica als 

usuaris sense permisos” i desar els canvis. 
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a. Fòrum d’avisos i notícies 

Creat per defecte. Inclou l’enviament automàtic del contingut publicat com a correu electrònic 

per a totes les persones usuàries de l’aula.  

La comunicació és unidireccional, l’alumnat no pot respondre. 

Instruccions: 

1. Fer clic a “Fòrum d’avisos i notícies”. 

 

2. Fer clic sobre el botó “Afegeix un tema nou”. 

 

3. Emplenar els camps corresponents i fer clic a Avançat. 

 

 

4. Marcar l’opció “Envia les notificacions per correu sense temps d’espera per a l’edició” si 

voleu que s’enviï immediatament. Per finalitzar, fer clic al botó “Envia al fòrum”. 
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b. Activitat de fòrum 

Si s’escau, es poden crear diversos fòrums per organitzar la informació comunicativa. Inclou 

l’enviament automàtic del contingut publicat com a correu electrònic per a totes les persones 

usuàries de l’aula. La comunicació és unidireccional, l’alumnat no pot respondre. 

 

Instruccions: 

1. Activar l’edició de l’aula. 

 

2. Fer clic al botó “Afegeix una activitat o un recurs” de la secció/tema a on es vulgui 

col·locar l’element fòrum. 

 

 

3. Fer clic a la pestanya “Activitats” i sobre “Fòrum”. 

 

 

4. Omplir els camps necessaris de l’element i desar els canvis. 

 

 

 

 

 

https://cv.uab.cat/ajuda/ca/2021/07/08/on-es-el-boto-activa-edicio/
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c. Consulta del llistat de les persones participants 

Instruccions: 

1. Fer clic a “Participants” (del bloc de “Navegació”). 

 

 

2. Es pot filtrar per perfil i també accedir a un nom concret utilitzant l’índex de l’abecedari 

“Nom” i ”Cognoms”. 

 

 

d. Enviament de missatges 

Aquests missatges s’enviaran per correu electrònic a les persones destinatàries i també 

restaran consultables per a cada persona usuària des de la pròpia aula, accedint a “Perfil” > 

“Missatges”. 
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! Tot i tenir disponible aquesta funcionalitat, recomanem utilitzar els fòrums per publicar 

els avisos, d’aquesta forma quedarà l’històric sempre consultable dins el mateix fòrum, 

el qual serà sempre  visible per totes les persones usuàries de l’aula. 

Instruccions: 

1. Fer clic a “Participants” (del bloc de “Navegació”). 

 

2. Per enviar un missatge a totes les persones usuàries, seguir l’ordre indicat a la següent 

imatge: seleccionar el rol, si el llistat és molt llarg fer clic a “Mostra’ls tots”, fer clic a la 

casella per seleccionar-los tots (2), desplegar el menú a “Tria” (3) i escollir “Envia un 

missatge” i continuar el procés. 
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e. Recursos: carpeta, etiqueta, fitxer, llibre, pàgina, url. 

Instruccions: 

1. Activar l’edició de l’aula. 

 

2. Fer clic al botó “Afegeix una activitat o un recurs” de la secció/tema a on es vulgui 

col·locar l’element fòrum. 

 

 

3. Fer clic a la pestanya “Recursos” i sobre el recurs que volem crear. 

https://cv.uab.cat/ajuda/ca/2021/07/08/on-es-el-boto-activa-edicio/
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4. Omplir els camps necessaris de l’element i desar els canvis. 

 

 

! En cas de voler restringir la visibilitat de material a determinats grups de l’aula, des de 

la mateixa pàgina de creació del recurs, cal afegir la restricció utilitzant l’apartat “Restriccions 

d’accés”. 

Exemple: publicació d’un fitxer només visible per al 4t i 5è curs de Medicina 

1. Fer clic al botó “Afegeix una restricció…”. 

2. Fer clic al botó “Agrupament”. 
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3. A “Agrupament”, seleccionar “Medicina 5e”. 

 

4. Tornar a fer clic a “Afegeix una restricció…” i després al botó “Agrupament”. 

5. Seleccionar “Medicina 4t” i desar els canvis. 
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Si un/a estudiant no compleix els requeriments, veurà només el títol del document, però no serà 

clicable. 

NOTA: Si voleu que l’estudiant que no compleix els requeriments no vegi ni el títol feu clic sobre 

la icona de l’ull al costat de cada restricció fins que aparegui una línia diagonal sobre l’ull. 
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