
               AS LECCIÓNS EN MOODLE



As leccións

As leccións consisten en páxinas que 
configuran un itinerario que o 
alumno ten que percorrer. O 
exemplo máis clásico é un conxunto 
de contidos que rematan nunha 
pregunta, que se o alumno contesta 
correctamente avanza, e no caso 
contrario, volve á páxina anterior



Creación dunha lección



Contido 1

Engadimos un botón que nos leva a unha 
pregunta. Condicionamos que a resposta 
sexa correcta para que alumno poda 
avanzar.



Pregunta. A finalidade destas preguntas serve para asegurarse que o alumno 
fixo unha lectura do contido.



A. resposta correcta

Texto da resposta

Dándolle un comentario á 
resposta 

Evento no caso de que o 
alumno acerte a resposta 

Puntuación para avaliar o 
alumno 



A. resposta incorrecta

Evento no caso de que o 
alumno erre a resposta 

Puntuación para avaliar o 
alumno (o profesor 
podería engadir 
puntuación  negativa) 



Como o visualiza o alumno?



Opcións xerais



Despregable para ficheiro ou páxina web

Podemos engadir un ficheiro como pode ser unha html, pdf ou mp3. A finalidade é 
podelo enlazar desde a lección. No caso dun mp3 visualizaríase así:



Barra de progreso

Mostrar puntuación da materia

Mostrar menú do lado esquerdo (visualizase na columna da dereita)

Mostrar menú se o alumno ten unha cualificación maior que.. (serve para 
evitar que o alumno poda navegar polos diferentes contidos da lección ata 
que teña uns coñecementos mínimos)



Presentación diapositivas

Número máximo de preguntas/percorridos

Mostrar menú do lado esquerdo (visualizase na columna da dereita)

Ligar a unha actividade: engade un enlace a unha actividade ao rematar a 
lección. Por exemplo a outra lección ou a un foro para que deixe a súa 
opinión.



Podemos condicionar o acceso 
a esta lección, en función do 
rendemento noutra lección





 

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está bajo una licencia 
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.

Para ver una copia de la licencia, visite:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Licencia

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

