CONSELLS PER A UN MILLOR DISSENY DE CURSOS
Aprofitar al màxim l’esquema per temes.
L’esquema de curs per defecte és l’anomenat “esquema per temes”. Aquest format de
curs permet estructurar la part central del curs en varis requadres, cadascun del quals
simbolitza un capítol del temari de la assignatura.
Per tant, acumular tot el material en una sola capça, no val la pena. Es pot donar una
millor ordenació i facilitar l’accés a la informació als estudiants.

En aquest cas d’exemple, tenim un curs amb material de tres temes diferents i
informació genèrica de l’assignatura, tot ficat en el tema 1.

Si accedim a “Paràmetres” des del bloc
d’administració, podrem augmentar els nombre de
temes mitjançant un desplegable com aquest.

En el nostre cas, com que ja teníem material i
activitats de tres temes del global de l’assignatura,
escollirem que volem tres temes.
Un cop s’hagin guardat els canvis, tornarem a la
pantalla principal del curs de forma automàtica i
només caldrà ordenar una mica els elements.

Com a resultat es podria obtenir una cosa semblant
a aquesta: Tot el material específic d’un tema en el recuadre corresponent i la
informació genèrica i les activitat que duran tot els curs en la primera capça.

Introduir títols als temes
Per evitar problemes amb les importacions de dades d’un curs antic a l’actual no es
recomanable fer servir les etiquetes dels temes.

Per aquest motiu es millor fer servir el recurs etiqueta que sí es pot importar d’un curs
a un altre sense cap problema.
Amb les etiquetes, es pot introduir un títol al tema. Fent aquesta simple acció, es
facilita la localització del material. Es recomanable posar el títols amb color i deixar una
línia en blanc a sota per tal de donar una mica de separació entre aquest i les dades.

Marcar el tema actual

Una eina molt senzilla però a la vegada molt útil, és la bombeta que apareix al costat
de cada tema. Amb ella, podem il·luminar el tema que s’està tractant en aquell moment
a classe.
En aquest cas si encenem la bombeta del tema 2, obtenim aquest resultat.

Inserir etiquetes
Encara es pot organitzar més el material fent ús de les etiquetes. Amb elles es pot
introduir text dins dels recuadres del temes.

Afegint les dues etiquetes “Documentació” i “Eines” queda molt més endreçat.

Sagnar els elements

Fer servir les fletxes de sagnat dels elements és molt útil per donar un aspecte de
jerarquia entre tot el material de dins un tema.

No sobrecarregar el curs
Per defecte, el curs es crea amb una sèrie d’activitats i blocs. Si no es té pensat fer-ne
ús, es convenient amagar-los.
Per exemple, si no volem fer servir l’InternalMail, l’amaguem i fem el mateix amb el
bloc d’InternalMails pendents. Si és un curs pensat per penjar només documentació i
no es té pensat fer cap tipus d’activitat, es pot amagar el bloc “Calendari” i el
“Esdeveniments pròxims”.

Introduir la descripció del elements
Sempre que es crea una activitat o recurs, es pot afegir una descripció. Es convenient
escriure unes paraules perquè l’alumne sàpiga que conté cada document abans
d’obrir-lo o quin es l’objectiu d’una activitat abans de començar-la.

