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Proxecto Agueiro + Proxecto WEBSDinámicas
Un sistema integral para a xestión do ensino dixital
Tanto AGUEIRO como MOODLE 2 (Webs Dinámicas) incorporan un
sistema de soporte e integración entre as dúas plataformas que permite a
interconexión entre elas posibilitando así un novo modelo integral para a
xestión do ensino dixital.
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En que consiste esta integración?
A partir da incorporación de Moodle 2 ao proxecto WebsDinámicas, ofrecemos aos centros educativos a
interconexión co proxecto Agueiro que se materializa da seguinte maneira:
1. Inicio único de sesión (single sign-on) desde Moodle hacia as dúas plataformas
Desta maneira, os usuarios da aula virtual (Moodle) do centro estarán habilitados automáticamente para
acceder tamén a Agueiro sen necesidade de identificarse dúas veces, podendo pasar de unha a outra
plataforma con só un clic do rato.
2. Exportación e transferencia de contidos entre as dúas plataformas
Entre Moodle e Agueiro poderán transferirse diversos tipos de elementos e contidos.

Elementos que poden ser transferidos
de Moodle a Agueiro








Envíos de tarefas
Sesións de chat
Entradas no módulo de actividade “base de datos”
Actividades completas do módulo “base de datos”
Foros completos
Publicacións individuais nos foros
Entradas de glosario

Elementos que poden ser transferidos
de Agueiro a Moodle
 Páxinas do portafolio
 Coleccións de páxinas do portafolio
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Requisitos previos que debe cumplir o centro educativo
Os centros educativos que desexen realizar esta integración da súa Aula Virtual (Moodle) con Agueiro,
previamente deberán cumplir os seguintes dous requisitos:
1. O centro debe ter instalada a nova versión da Aula Virtual (Moodle 2.6) do proxecto Webs Dinámicas
Se o centro educativo aínda non solicitou a migración da versión 1.8 á versión 2.6 da súa aula virtual do
proxecto Webs Dinámicas, non será posible realizar esta integración.
Se éste é o caso no que se atopa o centro, en primeiro lugar deberá solicitar a migración (actualización) da
súa aula virtual á nova versión, enviando un correo a “websdinamicas@edu.xunta.es” desde a conta de
correo do propio centro.

2. O centro educativo debe dispoñer dunha comunidade educativa virtual propia, dentro da plataforma
Agueiro.
O segundo requisito para poder realizar esta integración será que o centro educativo xa dispoña dunha
“comunidade educativa virtual” activada en Agueiro.
No caso de que o centro aínda non dispoña desta comunidade virtual, deberá solicitala enviando un correo
electrónico a “agueiro@edu.xunta.es” desde a conta de correo do propio centro.
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Como solicitar e realizar a integración de Agueiro + Moodle
Os centros educativos que cumplan os dous requisitos anteriores poderán solicitar esta integración enviando
un correo a “agueiro@edu.xunta.es”, desde a conta de correo do propio centro educativo.
Para facer efectiva esta integración será necesario realizar varias configuracións tanto en Agueiro (na
comunidade educativa virtual do centro) como na Aula Virtual (Moodle) do propio centro educativo.
1. Configuración de Agueiro
Esta configuración será realizada polos responsables do proxecto Agueiro, unha vez recibida a solicitude por
parte do centro educativo.
2. Configuración da Aula Virtual (Moodle) do centro.
Esta configuración será realizada por un administrador da aula virtual do centro educativo, seguindo as
instruccións que lle serán remitidas desde o proxecto Agueiro.
Para realizar esta configuración, o centro educativo poderá solicitar a axuda do/a asesor/a Abalar da súa
zona así como tamén dos responsables do proxecto Agueiro a través da conta de correo
“agueiro@edu.xunta.es”
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Como podo acceder desde Moodle a Agueiro?

Cando está feita a integración
de Agueiro coa aula virtual do
centro, na aula virtual móstrase
un novo bloque que permite
aos usuarios desta aula virtual
entrar en Agueiro directamente
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Como podo acceder desde Agueiro a Moodle?

A primeira vez que un
usuario accede a Agueiro
desde a aula virtual do
seu centro, deberá
confirmar o seu contrasinal

Para volver á aula virtual,
o usuario deberá pulsar
sobre o enlace que
identifica á aula virtual
do seu propio centro.
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Como interactúan Agueiro e Moodle?
Exemplo 1: Crear unha tarefa en Moodle para que a resolva o alumno en Agueiro
Como profesor, podes engadir unha nova actividade de tipo “Tarefa” dentro dun curso de Moodle indicando
que o “Tipo de entrega” para esa tarefa será “Portafolio Agueiro”.

Se o profesor selecciona
esta opción, a páxina de Agueiro
creada polo alumno quedará
bloqueada (non se poderá modificar)
ata que o profesor corrixa a tarefa
no curso de Moodle

Para resolver esta tarefa, o alumno deberá elaborar unha (ou varias) páxinas en Agueiro que finalmente deberá
engadir no curso de Moodle como solución á tarefa.
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Como interactúan Agueiro e Moodle?
Exemplo 2: Exportar un foro de Moodle a Agueiro
Os usuarios participantes nun Foro, dentro dun curso de Moodle, teñen a posibilidade de exportar
a Agueiro todo ou parte do contido do foro pulsando sobre o enlace “Exportar ao portafolio” ou
“Exportar a discusión enteira”

Os contidos exportados do Foro engádense en Agueiro en dous formatos posibles:
1. Se o usuario selecciona exportar en formato HTML, o contido do foro engadiráse en Agueiro dentro da área
privada de ficheiros do propio usuario, en forma de ficheiro HTML (menú de Agueiro = “Contidos → Ficheiros”)
2. Se o usuario selecciona exportar en formato Leap2A, o contido do foro engadiráse en Agueiro dentro da
área de blogs privados do usuario (menú de Agueiro = “Contidos → Blog”)

WEBSDinámicas

Integración Agueiro + Moodle 2
Como interactúan Agueiro e Moodle?
Exemplo 3: Exportar un ficheiro de Moodle a Agueiro
Como profesor, podes engadir unha nova actividade de tipo “Tarefa” dentro dun curso de Moodle
indicando que o “Tipo de entrega” para esa tarefa será “Entregas de ficheiros”.

1. Se o alumno exporta o ficheiro en formato “File” (ficheiro), o ficheiro engadiráse en Agueiro dentro da área privada
de ficheiros do propio usuario (menú de Agueiro = “Contidos → Ficheiros”)
2. Se o alumno exporta o ficheiro en formato Leap2A, o ficheiro tamén se engadirá en Agueiro dentro da área privada
de ficheiros do propio usuario, pero dentro dun cartafol específico (menú de Agueiro = “Contidos → Ficheiros”)
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Como interactúan Agueiro e Moodle?
Exemplo 4: Sincronización dos datos do perfil do usuario
Moitos dos datos do perfil do usuario sincronízanse de forma automática desde Moodle hacia Agueiro, de
acordo aos seguintes criterios:
1. A primeira vez que o usuario pasa desde Moodle a Agueiro, pulsando no enlace “Agueiro” do bloque
“Servidores de rede”, sincronízanse con Agueiro os datos do perfil do usuario introducidos en Moodle.
2. Cada vez que o usuario modifica algún dos seus datos persoais en Moodle, ese dato tamén se actualiza
en Agueiro.
Os campos do perfil do usuario que se sincronizan de forma automática son os seguintes:
●
●
●
●
●
●

Nome
Apelidos
Nome de usuario
Imaxe (foto) do usuario
Cidade / Vila
Descrición
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