
               O TALLER EN MOODLE



O taller 

O taller é unha actividade para o traballo en grupo coa posibilidade de que o autoavalíe 
ou ben llo avalíe un compañeiro. Permite aos estudantes enviar os seus traballos a través 
da ferramenta de textos online e ficheiros. 





Creación dun taller
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1. Eliximos o método de avaliación. O máis común é o “Accumulative grading”,
xa que permite unha avaliación numérica e ademais, o avaliador pode apuntar 
os
comentarios que crea oportunos.

2. Configuramos a porcentaxe (ou os puntos máximos) de nota que lle 
queremos asignar a un alumno  que entrega as actividades e pola súa labor 
como avaliador. Pódese configurar as dúas notas como 100% se queremos ter 
unha avaliación diferente para os dous items.



1. Instrucións para a entrega

2. Número de ficheiros permitidos e tamaño máximo

3. Permitir ou non entregas fóra de prazo
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1. Instrucións para a avaliación

2. Permitimos ou non a autoavaliación do traballo
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1. Configuramos os comentarios, desactivando, permitindo ou obrigando a comentar 

2. Se os comentarios se fan entregando un ficheiro (pode ser por exemplo un ficheiro
co exame corrixido, por exemplo)

3. É un resumo da unidade ou da práctica que o docente pode engadir ao final da
actividade.
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1. Dispoñibilidade para envíos 

2. Pasar á fase de avaliación de forma automática ao rematar o 
    prazo para os envíos

3. Datas para avaliar os traballos dos compañeiros
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Creación do modelo para a corrección da actividade.

Coas diferentes cuestións (aspectos), creamos os criterios que debe de ter en conta
o corrector á hora de avaliala actividade.

Se queremos que pregunta 1
Teña un peso dun 40%, eliximos 4.
Moodle xa recalcula automáticamente, 
a nota final, en función dos puntos 
máximos asignados á entrega da 
actividade e á de avaliación.



O resto das opcións xa son comúns a outras actividades.

Procedemos a gardar e amosar. Aparece o panel de control do taller, mediante 
O cal o docente activa as diferentes fases do taller.

Entrega Avaliación
Publicación
notas

Pechamos 
Actividade



1. ENTREGA



Isto é o que ve o alumno



Asignación do corrector 

1. Asignación manual



Asignación do corrector 

2. Asignación aleatoria

1. Número de correctores por entrega
2. Eliminar asignacións actuais (se previamente fixemos unha manual)
3. Permitir que os alumnos que non entreguen poidan corrixir
4. Neste caso non está activa a autocorrección (pódese activar editando a
Configuración do taller)
 



2. AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE 



Isto é o que vería un alumno corrector

 

Alumno logueado

O alumno corrector descarga
O traballo feito polo outro alumno

Engade a nota por pregunta e
os comentarios oportunos



O Moodle por defecto asignalle a nota máxima para un alumno que corrixiu as 
notas dun compañeiro (neste exemplo estamos asignándolle un 2)

 

O alumno cerotres ten 6,44 (2,00)
6,44 é a nota que lle asignou o alumno cerodous pola corrección
2,00 Moodle asigna esta norta por por defecto. Pero o profesor pode modificar esta 
nota se o considera oportuno (grading evaluation phase)



2. PUBLICACIÓN DAS NOTAS 

Unha vez que os alumnos corrixiron as actividades, o profesor pode repasar as 
avaliacións e publicar as notas 



O docente cambia a nota que o avaliador lle asignou ao alumno, de forma global 
ou ben facendo unha avaliación completa de tódolos aspectos

a. Avaliación global



b. Avaliación de tódolos aspectos



Cambio da nota do alumno como avaliador



No listado de notas quedan reflexados os cambios que se fixeron 

Cando se remate de correxir, péchase o taller 

A partir deste momento as notas de avaliación do taller aparecerán 
no libro de calificacións.
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