
A partir d'aquest moment ja tindràs l'Àgora disponible a l'aula de la teva assignatura. A l'Àgora es mostraran totes les 
publicacions relacionades amb les activitats de l'assignatura que l'estudiantat ha fet amb Folio. 

Igual que els estudiants, pots activar el teu Folio i afegir el mòdul a la pàgina d'inici del Campus Virtual per poder-hi 
accedir directament. Fes-ho des de l'opció Afegeix informació.

El mòdul de Folio

Accedeix a l'espai Edició

de l'aula, ves a la pestanya 
Configuració i indica que vols 
vincular l'aula amb els Folios 
dels estudiants matriculats.

Ves a la pestanya Eines de 
l'aula i selecciona l'àgora de 
l'aula a la llista d'eines 
disponibles.

Desa la transversalitat i la 
visibilitat de l'eina amb les 
opcions per defecte.

Opcions per defecte

Afegeix l'Àgora de Folio a l'aula

1 22 3

Si tens permisos per editar l'aula, segueix els passos següents per afegir l'Àgora de Folio a l'aula de la teva assignatura:

Àgora de l'aula

...

...

Manual per a docents



Activitats de l'assignatura amb Folio
Folio està pensat per publicar i compartir activitats en

un entorn d'aprenentatge col·laboratiu. Les activitats i 
les PAC que es presenten amb Folio són projectes basats 
en l'evolució personal de cada estudiant. Els enunciats 
d'aquestes activitats han de permetre dur a terme 
pràctiques i exercicis originals, no basats en una única 
resposta correcta i amb tres objectius generals: ajudar 
l'estudiant a identificar-se dins la comunitat, a socialitzar 
amb els companys i companyes, i a professionalitzar-se.

Les ActiFolio i els nivells de 
visibilitat
En el moment de penjar el treball a Folio, l'estudiant

ha de seleccionar el nivell de visibilitat de la publicació

i amb quina activitat de l'assignatura (ActiFolio)

està relacionada.  

Perquè les activitats es mostrin a l'Àgora i puguin ser 
visibles per als companys i companyes, cal que el nivell de 
visibilitat sigui d'aula, de Campus o públic.

Aula Públic

Campus

Identificar Socialitzar Professionalitzar



Folio permet lliurar les PAC directament al RAC.

Si fas servir Folio per presentar una activitat avaluable, 
indica a l'estudiantat que marqui la casella Entrega RAC 
un cop guardada la publicació. Així, una versió congelada 
de la publicació es vincularà al RAC i rebràs un enllaç

per veure-la. L'estudiant no podrà fer cap canvi en

aquesta versió.

Per avaluar la PAC, fes-ho directament a la publicació del 
Folio de l'estudiant seguint l'enllaç que trobaràs al RAC. La 
qualificació només serà visible per al professorat i per a 
l'autor o l'autora de la PAC.

Amb aquest sistema, no cal que l'estudiant lliuri un 
document a banda al RAC si ja ha vinculat la publicació del 
seu Folio a l'activitat corresponent i hi ha marcat la casella 
d'Entrega RAC. Cal evitar demanar lliuraments dobles 
d'una mateixa activitat.

Folio de

l'estudiant

Avaluació

PAC

Lliurament i qualificació de les PAC al RAC

Entrega RAC


