
               OS FOROS EN MOODLE



Os foros

Moodle foi proxectado baseándose nas ideas do construtivismo en pedagoxía, que 
afirman que o coñecemento constrúese na mente o estudante, en lugar de ser 
transmitido sen cambios a partir de libros ou ensinanzas e na aprendizaxe cooperativa.

Os foros teñen unha importancia particular no desenvolvemento do construtivismo 
social.



Creamos un foro

Tipos de foros
1. Cada persoa comenta unha discusión
2. Foro estándar para uso xeral
3. Foro estándar presentado de forma semellante a o dun blog
4. Foro Q e A
5. Discusión simple única



 Cada persoa comenta unha discusión

Cada usuario pode crear un só tema de discusión, pero unha vez creado non 
poderá crear un novo, pero si pode responder aos temas que vaian creando os 
compañeiros. 



 Foro estándar para uso xeral

Cada usuario pode crear os temas de discusión que queira, e responder aos 
temas creados polos compañeiros. 



 Foro estándar presentado cun formato 
semellante a un blog

Entrada máis nova 

Entrada anterior no tempo 

Tódolos usuarios poden engadir máis temas 

Tamén se pode responder 



 Foro Q e A (preguntas e respostas)
O profesor edita unha ou varias preguntas e os alumnos responden á mesma, e ás 
respostas dos compañeiros. Os alumnos non poden crear preguntas. 

Resposta a cerotres

Cuestión do profesor

O profesor pode engadir as preguntas que desexe



 Unha discusión simple e única

Moi similar ao foro Q e A, coa diferenza que o profesor só pode crear unha 
pregunta, mentres que no Q e A pode facer as que queira. 

Cuestión do profesor



Así non se permite responder a un fío 
do foro xuntando un ficheiro 

Limitar o número de palabras ten as súas vantaxes:
1. O seguimento dos fíos é máis cómodo 
2. Os rapaces téñense que esforzar en resumir as súas ideas
3. Moi útil para as redaccións en idiomas estranxeiros, que deben de ter un  número 
mínimo de palabras



Cando un participante está subscrito a un foro significa que recibirán copias por 
correo electrónico dos correos do foro. 
Sen embargo, por defecto os alumnos en Edixgal non teñen unha conta de correo, e 
non poden dispoñer dunha por ser menores de 14 anos.
O Moodle, aínda así, da posibilidade para engadila:

 Un menor de 14 anos non pode ter conta de correo



O docente pode limitar a participación nun foro. Tal e como está configurado o 
Moodle na imaxe superior, un alumno non pode engadir máis de 3 comentarios por 
día. O sistema envíalle un aviso co segundo comentario.



Avaliación nun foro

Un  profesor pode avaliar a participación do alumnado nun foro, puntuando o a 
profundidade dos razoamentos. 

Quen pode avaliar

Media das notas, máxima, mínima, suma e contar 
número intervencións avaliadas.

Nota máxima

Uso máis habitual. As escalas diferencia entre 
alumnos individualistas, conectados,etc.

Pódese crear unha categoría para avaliación.

Nota 

Número de 
discusións 
avaliadas 
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