
GUÍA RÁPIDA PARA O PROFESORADO QUE COMEZA A CREAR CONTIDOS NA AULA VIRTUAL 
MOODLE 2.6

1. ADMINISTRACIÓN DO CURSO

Unha vez nos identificamos na AV e accedemos ao noso curso, o primeiro que debemos facer para poder subir contidos 
ao curso é premer no botón Activar edición.

Podemos modificar algúns aspectos básicos da configuración do curso en Administración do curso- Activar edición- 
Editar a configuración.

Un dos parámetros que podemos modificar é o Formato, por defecto está activado o Formato temas con un total de 10 
temas, podemos engadir ou quitar temas.

Si queremos organizar os contidos e tarefas por semanas, escollemos o Formato-Semanal

Despois de facer os cambios desexados temos que premer en Gardar modificacións

En  Administración temo o menú  Usuarios,  nel  atopamos os usuarios matriculados e podemos nós,  manualmente,
matricular aos nosos alumnos, pero non é necesario porque todos os cursos teñen activada a Automatriculación co cal
poden matricularse eles. O que si podemos é comprobar cantos alumnos e alumnas xa se matricularon no noso curso.



2. TÍTULO DOS BLOQUES

Por defecto os bloques están nomeados como Tema 1, Tema 2...  podemos cambiar o título premendo na roda que
aparece debaixo do Tema

Desactivamos a casilla que aparece marcada e escribimos o novo título

Gardamos as modificacións.

3. ENGADIR RECURSOS

Podemos engadir distintos tipos de recursos, un ficheiro, unha páxina, unha ligazón...

• Ficheiro

Eliximos  o  recurso  Ficheiro,  cubrimos  os  datos  que  nos  pide  e  subimos  o  arquivo  que  temos  gardado  no  noso
ordenador  á Aula Virtual. Podemos arrastralo directamente do escritorio ou cartafol onde estea gardado ou podemos
anexalo premendo en Engadir



Si eliximos Engadir seguimos as indicacións: Enviar un ficheiro- Examinar- Enviar este ficheiro

Co noso ficheiro engadido prememos en Gardar e volver ao curso

• Páxina

Para subir texto directamente nun contido podemos empregar a Páxina, cubrimos os datos que nos pide e no corpo do
Contido ampliamos o editor de texto, facendo clic no botón Toolbar toggle
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Empregamos o editor de texto para crear e dar formato ao contido da nosa páxina

Non esquezas Gardar e volver ao curso

• URL

Para  inserir unha ligazón a outra páxina seleccionamos o recurso URL, cubrimos a información que nos pide e
seleccionamos a opción Abrir nunha xanela emerxente,  deste xeito a páxina da aula virtual  segue estando
aberta na pestana principal e noutra pestana do navegador ábrese a páxina inserida.

• Vídeo embebido ou incrustado

Empregamos o recurso tipo Páxina-Prememos no botón de editar código HTML no editor de textos



Imos á páxina onde se atopa o vídeo que queremos incrustar e copiamos o código HTML

4.

Copiamos o código do vídeo:

Volvemos á aula virtual e pegamos o código no Editor HTML e prememos en Actualizar
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Despois de Gardar e volver ao curso podemos comprobar o resultado premendo no título da páxina. Se queremos editar
calquera dos recursos que temos creados e publicados prememos en Editar a configuración.
Podemos ocultar algún recurso premendo no ollo e movelo empregando as frechas.

4. Foros

Para comunicarnos cos alumnos e alumnas matriculados no noso curso podemos empregar o Foro de novas que por
defecto está presente en todos os cursos, pero tamén podemos engadir tantos foros como necesitemos, xa que está
dispoñible en Engadir unha actividade -Foro.

Clicando en Engadir creamos un novo tema, podemos empregalo para resolver dúbidas, só tes que darlle un título e
escribir unha mensaxe para que o teu alumnado poida empregalo.

5. Tarefas

Se queremos que os alumnos e alumnas nos envíen algún documento, ou nos respondan a algunhas preguntas con texto
en liña, podemos empregar as tarefas. Atópase dentro de Engadir Actividade.

Ocultar un tema completo

Mover un tema

Ocultar un recurso

Mover un contido



Cubrimos a información do nome da tarefa e escribimos o contido da tarefa na Descrición.

Podemos fixar uns prazos de entrega indicando a data límite e a data de corte. Despois da data de corte non permite o
envío de tarefas por parte do alumnado.

Despois de Gardar e volver ao curso podemos ver que a nosa Tarefa está engadida aos contidos:

Para o envío de ficheiros Para que o alumno responda escribindo 
texto en liña

Tarefa engadida



1. Cambiar o contrasinal ou mail da vosa conta na AV 

Hai que ir ao menú Meu perfil – Administración – Editar perfil 

 

 

 

2. Utilidade para corrixir ficheiros de traballos enviados polo alumnado 

Resulta cómodo pedirllos en pdf, porque logo temos unha ferramenta na AV 
chamada Launch pdf que nos permite unha corrección rápida sen descargas. 
Envíovos as capturas cos pasos, primeiro prememos no título da tarefa e logo 
cualificamos: 

 

 



 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE GRUPOS DENTRO DUN CURSO

Para facilitar a corrección, podemos agrupar aos alumnos e alumnas dun curso en grupos:

1.- Imos ao menú Participantes-Grupos

2.- Creamos os grupos 
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3.- Seleccionamos o grupo creado e engadimos os alumnos e alumnas a cada un dos grupos:

4.- Buscamos os alumnos empregando a caixa de busca, ou movéndonos na lista. Podemos 
seleccionar varios alumnos á vez,  premendo a tecla CTRL e seleccionando co rato. Facemos clic en
Engadir. Os alumnos seleccionados aparecerán na columna da dereita.
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5.- Cando creamos unha tarefa, se queremos cualificar aos alumnos por grupos, debemos 
seleccionar a opción Grupos visibles que se atopa dentro de Configuración común do módulo. 
Esta opción sempre se pode modificar, aínda que a tarefa xa fose entregada.

6.- Ao seleccionar a opción Grupos visibles, cando vaiamos a correxir a tarefa podemos 
seleccionar ao alumnado por grupos, e así correxir por separado.
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Moodle permítenos crear actividades con preguntas de distinto tipo, para que o noso alumnado as

responda directamente na aula virtual, por un lado temos os Cuestionarios para preguntas libres sen

corrección automática e por outro as Probas que permiten engadir as respostas correctas para que o

alumnado obteña  unha corrección e  puntuación ao  rematar  a  proba.  Os Cuestinarios  son máis

rápidos de facer, as probas levan máis tempo, pero afórranos o traballo de corrección. Aquí vou

explicar os tipos de preguntas máis usuais:

1. Cuestionarios

En Moodle temos un recurso que nos permite crear cuestionarios con distintos tipos  de preguntas,

as respostas do alumnado quedan rexistradas e nós podemos correxilas e puntualas, pero de forma

manual, non introducimos as respostas no deseño do cuestionario. Para crealo temos que  engadilo

como Actividade -Questionnaire

O primeiro que se abre é unha pestana coa configuración do cuestionario, escribimos o nome que

queiramos poñerlle e configuramos as opcións inferiores en función das nosas necesidades:
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En  Sincronización podemos fixar unha data de apertura e outra de peche, para que só poda ser

contestado nese periodo:

En Response options seleccionamos as opcións de resposta:

En  Content options podemos crear un contido novo ou copiar preguntas doutro cuestionario xa

feito:

Por último temos a Configuración común do módulo, se no curso temos o alumnado separado por

grupos, podemos seleccionar a opción grupos visibles, así cando corrixamos farémolo por grupos e

non veremos a todo o alumnado mesturado: 
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Cantas veces pode responder un 
usuario

Si queremos ver o nome do usuario 
ou queremos que sexa anónimo

Cando pode ver o alumno as 
respostas dos usuarios ao  
cuestionario 

Permitir ou non gardar as respostas 
antes de enviar o cuestionario ao 
profesor

Permitir a ramificación do cuestionario, se 
un alumno responde si a unha pregunta vai 
a unha páxina diferente de un alumno que 
responda non.

Si queremos puntuar ou non o resultado do 
cuestionario
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Unha vez configurado o cuestionario temos que engadir as preguntas:

No cuestionario hai distintos tipos de preguntas dispoñibles, seleccionamos o tipo que nos interesa e

prememos en Add selected question type:

Tipos de preguntas: 

Check Boxes: Marcar as respostas correctas entre varias opcións

Data: Escribir unha data
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Essay box: Este tipo de preguntas é para que o alumno escriba un texto empregando o editor, na

configuración da pregunta sinalamos o límite de liñas que queremos que empregue:

Numeric: Cando a resposta á pregunta vai ser un número

Radio Buttons: Elexir unha resposta entre varias
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Rate: Elexir a resposta nunha escala

Text box: Escribir nunha caixa de texto, na configuración da pregunta eleximos a lonxitude máxima

e mínima que poden escribir (por caracteres)

Yes/No: Seleccionar entre Si, no ou non responder. Se queremos que respondan obligatoriamente na

configuración da pregunta indicamos que  Sí  sexa obrigatoria a  resposta,  e  xa non aparecerá  a

opción No answer.

Cando teñamos as preguntas engadidas podemos modificalas, engadir máis ou borrar algunha no

bloque de Administración do Cuestionario, con el seleccionado na esquerda da pantalla aparecerá o

menú Administración:
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Modificar as características do 
cuestionario, que indicamos ao  comezo

Modificar as preguntas

Facer unha vista previa do cuestionario
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Si prememos en Questions lévamos a unha páxina coa posibilidade de modificar as preguntas:

Se queredes ver como queda o cuestionario e como o verán os alumnos podedes Mudar o voso

papel para Estudante:

Eleximos Estudante e podemos tentar responder ás preguntas, tal e como o verán os nosos alumnos

e alumnas:
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Mover a pregunta
Editar a pregunta Eliminar a pregunta

Non é obrigatorio responder
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Cando rematemos a vista como alumno, debemos volver ao noso papel de profesor:

E xa teremos as respostas nosas, ou no caso de que o alumno ou alumna xa respondera, premendo

no cuestionario e logo en View All Responses:

8



IES de Chapela- Curso 2019/20

Podemos ver a lista dos alumnos que xa responderon e tamén as súas respostas en Summary:

Cando un alumno ou alumna fai o cuestionario, se temos elexida a opción de cualificar, daralle a

máxima puntuación, teremos que editala nós se queremos correxir as súas respostas:

Activamos Edición e aparece unha caixa de texto onde podemos cambiar a puntuación:
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A mellor opción para facer este tipo de tarefas se o que queremos e puntualas é empregar a tarefa

Proba e non a de Questionnaire.

2. Proba

Para crear unha proba con distintos tipos de preguntas, o primeiro que debemos facer é crear estas

preguntas, dentro do curso á esquerda temos o Banco de preguntas:

Resulta cómodo crear unha categoría para agrupar as preguntas dun mesmo tema ou dunha mesma

proba:
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Creamos a categoría dándolle un nome e logo en Engadir categoría:

Unha  vez  creada  volvemos  ao  Banco  de  preguntas e  xa  teremos  alí  a  nosa  nova  categoría,

escollémola e prememos en Crear unha nova pregunta:

Dispoñemos de diferentes tipos de preguntas:

Escolla múltipla: Elexir entre varias opcións, permítenos unha soa resposta ou máis.

Verdadeiro ou Falso

Resposta curta: Responder escribindo unha palabra ou unha frase.

Numérica: Responder con un número que pode incluir unidades.

Calculated: Para ir xerando respostas a partir de cálculos 

Ensaio: Escribir un texto longo
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Coincidentes: Emparellar

Emparellamento ao chou de respostas curtas: Colle varias preguntas de tipo respostas curtas e

emparéllaas.

Respostas incorporadas (Cloze): Escribimos un texto con ocos para que o alumno ou alumna

encha os ocos entre varias opcións que nós lle damos entre escolla múltiple ou resposta curta.

Calculated multichoice: Para ir xerando respostas a partir de cálculos 

Calculated simple: Para ir xerando respostas a partir de cálculos 

Drag and drop into text: Elexir un cadro con unha palabra ou imaxe e colocalo sobre un texto.

Drag and drop onto image: Arrastrar palabras ou imaxes sobre unha imaxe fixa. Para nomear as

partes dunha imaxe.

Multinumerical: Permite resolver cálculos en operacións matemáticas

Ordering: Ordenar as palabras dunha lista

Select missing words: Escoller unha palabra entre varias opcións para encher un oco.

Descrición: Escribe un texto

Como podedes ver  son moitos os  tipos de preguntas  e  eu non os emprego todos,  así  que vou

explicar as características dos tipos que eu emprego e penso que son máis rápidas de deseñar e

fáciles de puntuar. Por exemplo as preguntas tipo Calculated dan bastante traballo facelas, a min

non  me  compensan,  as  de  Ensaio  e  Descrición  non  poden  ser  correxidas  e  puntuadas

automáticamente, habería que correxilas de xeito manual, unha lendo cada resposta e puntuandoa.

Imos ver as como configurar as máis usuais.

Primeiro escollemos o tipo de pregunta e prememos en

seguinte:
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✔ Escolla múltipla

13

Escribimos o nome para 
identificar a pregunta

Escribimos o texto da pregunta

Se queremos engadimos algún comentario sobre a 
pregunta para axudar ou facer algunha indicación

Permitimos a escolla dunha soa resposta ou de múltiples

Escribimos a primeira posible resposta

Indicamos a porcentaxe de puntuación da resposta, pode ser cero ou unha porcentaxe 
negativa se a resposta é falsa, e será o 100% se só hai unha resposta correcta

Escribimos a segunda posible resposta

Se queremos engadir algún comentario aclarando a resposta
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✔ Verdadeiro/Falso
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Escribimos o nome que identifica á pregunta

Escribimos a pregunta

Decidimos si a resposta correcta é Verdadeiro ou Falso

Podemos escribir un comentario que acompañe á resposta 
correcta

Podemos escribir un comentario que acompañe á resposta 
falsa
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✔ Resposta curta

Para engadir máis respostas
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Escribimos o nome que identifica á pregunta

Escribimos o texto da pregunta

Decidimos se queremos ou non que se distinga entre 
maiúsculas e minúsculas

Escribimos a resposta e indicamos a porcentaxe de cualificación 
desa resposta

Se queremos escribimos un comentario á resposta



IES de Chapela- Curso 2019/20

✔ Resposta numérica
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Aquí indicamos a resposta o erro que permitimos e a cualificación desa resposta

Se queremos que se teña en conta a unidade seleccionamos esta opción e 
indicamos a penalización se non é correcta
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✔ Coincidentes

Cubrimos os datos xerais: nome da pregunta, o texto da pregunta, por exemplo  Relaciona cada

capital co seu país,  e logo nas respostas escribimos as opcións de maneira emparellada:

O resultado deste tipo de preguntas verase así:
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Para engadir máis preguntas e respostas

A opción Barallar debe estar marcada, se non as respostas aparecerán ordenadas
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✔ Drag and drop onto image:

Imos crear unha pregunta na que se ve unha imaxe e logo nomes para colocar enriba dela. Por

exemplo nomear as partes dunha planta:

Comezamos cubrindo os datos xerais (nome da pregunta e texto) e debaixo as características:

No fondo engadimos a foto, Escollemos un ficheiro que temos gardado no ordenador e subímolo

como foto de fondo:
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Unha vez subido vémolo aquí



IES de Chapela- Curso 2019/20

Engadimos os nomes das partes que queremos colocar sobre a imaxe:

Colocamos as zonas para cada item, deste xeito irán aparecendo as palabras debaixo da imaxe:
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Para colocar palabras eliximos texto
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Xa temos todas as palabras a colocar debaixo da imaxe, só as temos que arrastrar co rato ata a zona

da imaxe correspondente e xa aparecerá a posición de xeito automático:

Fixámonos como aparecen as coordenadas da posición ao lado de cada item:

Gardamos modificacións e xa temos a nosa pregunta creada.
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✔ Select missing words

Escribimos a palabra correspondente a cada número, é moi importante marcar a opción de Shuffle

(Barallar),  porque  se  non  aparecerán  ordenadas  as  respostas  e  sería  demasiado  doado  para  o

alumno:
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As palabras que queremos que non aparezan no texto sustituímolas por un número 
entre corchetes dobles. Cada espazo en blanco será un número

Se queremos que as respostas aparezan en distintos grupos, aquí podemos crealos
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O resultado da nosa pregunta é este:

Unha  vez  confecionadas  todas  as  preguntas  verémolas  no  banco  de  preguntas,  agrupadas  por

categorías, podemos previsualizalas e editalas dende aquí:
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Para eliminar unha pregunta

Para mover unha pregunta

Para previsualizar unha pregunta

Para editar unha pregunta
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Xa temos as  preguntas  creadas,  agora vamos a  crear  a  Proba,  pódese facer  ao revés,  da igual

empezar polas preguntas ca pola Proba, de feito podemos crear a proba e engadir logo as preguntas:
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Nomeamos a proba

Se queremos facemos unha 
pequena descrición da proba
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Podemos abrir a proba e pechala cando nós queiramos, fixando unhas datas e horas, ou deixala

aberta sen marcar esta opción. Tamén podemos dar un tempo máximo para facer a proba:

Para a cualificación:
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Se non marcamos estas opcións 
poderán facer a proba cando 
queiran

Podemos fixar un número de 
intentos

Se fixamos varios intentos, 
podemos deixar a cualificación 
máis alta, facer unha media de 
todos os intentos ou quedarnos con 
un só intento

Fixamos cantas preguntas 
queremos que se vexan en cada 
páxinaSe deixamos a navegación libre o 

alumno ou alumna pode responder 
as preguntas en calquera orden, e 
volver atrás cando queira
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As preguntas aparecerán en distinta 
orde cada vez que faga un intento 
da proba. Podemos deixar que non 
para que sempre aparezan na 
mesma orde.

Cando recibirá o alumno o 
feedback coas respostas. Se 
eliximos Deferred feedback 
recibirá as respostas ao rematar a 
proba. En modo adaptativo poderá 
ver as respostas unha vez envíe, 
aínda que non entregue a proba.

Aquí sinalamos as opcións para 
que o alumno reciba os 
comentarios, as respostas correctas 
e a puntuación.Se tivéramos elixido Modo 

adaptativo estas opcións 
aparecerían sinaladas.

Cantas decimais queremos na 
puntuación
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Podemos fixar un tempo de espera 
entre cada intento de resposta.

Comentario que recibe o alumno en 
función do resultado. Non hai por 
que cubrilo.
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Despois de Gardar e mostrar vemos a entrada á proba, sen preguntas aínda,  polo que debemos

Editar a proba para engadilas:
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Podemos deixar visible ou oculta a 
proba ata que nós decidamos

Se temos ao alumnado agrupado en 
grupos,para logo ver os seus 
resultados por separado 
seleccionamo Grupos Visibles

Aquí veremos o noso banco de 
preguntas

Dende aquí tamén podemos crear 
as preguntas directamente
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Así quedarán as preguntas ao ir engadíndoas á proba:
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Aquí están as preguntas que temos 
creadas, seleccionamos as que 
queiramos e logo engadir á proba

Aquí seleccionamos a categoría

Dende aquí podemos engadir máis 
preguntas novas

Podemos editar a pregunta dende 
aquí

Facer unha vista previa
Puntuación de cada pregunta, 
 podemos cambiala.
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Para facer unha vista previa da proba, prememos no título da proba e logo Facer unha vista previa:

Así verán os alumnos e alumnas a nosa proba:

Ao rematar o intento o alumno ou alumna debe Finalizar todo e entregar:
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Cambiar de pregunta

Ir á seguinte pregunta
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Verá o resultado da proba coa puntuación e as repostas correctas:

Para cambiar algún dato da proba podemos ir a Editar a configuración e para modificar as preguntas

ou a puntuación de cada pregunta imos a Editar a proba.
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Para editar as preguntas prememos no título da proba e logo imos ao bloque da administración da

proba:
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Para cambiar a data de comezo, o 
tempo de duración, o título...

Para modificar as preguntas, a orde na 
que aparecen, a puntuación de cada 
unha ou para engadir máis preguntas á 
proba.

Para ver os resultados da proba
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Unha vez os alumnos teñan feita a proba e entregada podemos vela nos intentos:

Veremos as respostas do alumno, a resposta correcta tal e como él a ve, e tamén podemos facer

cambios na puntuación:
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Premendo na puntuación dun alumno 
nunha pregunta podemos ver a súa 
resposta e cualificala manualmente no 
caso de que precisemos facer algún 
cambio.
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