CREAR ESDEVENIMENTS AL CALENDARI
Si volem que al calendari apareguin dies assenyalats per recordar que en una data
concreta hi haurà algun esdeveniment important, haurem de fer les funcionalitats que
ens dóna el calendari.

Com veiem de moment no tenim cap esdeveniment al calendari, per afegir-ne un de
nou, hem de prémer sobre el nom del mes i l’any que apareix a dalt (és un enllaç),
llavors veurem una pantalla com aquesta:

Ens podem moure pels mesos amb els enllaços remarcats a la imatge, però no es
necessari anar fins a la data que volem crear el nou esdeveniment, ja que en el
formulari de creació se’ns demanarà la data concreta.
Per introduir un nou esdeveniment, hem de prémer el botó “Nou esdeveniment” i ens
apareixerà la pantalla on hem d’escollir a qui anirà dirigit aquest esdeveniment.

Com a Professor podem crear esdeveniments:
•
•

Usuari
Grup

•

Curs

Esdeveniments que només veurà l’usuari que els crea
Esdeveniments que només veuran els usuaris que pertanyin al
grup seleccionat
Esdeveniments que veurà tothom que estigui inscrit al curs

En els esdeveniments de grup es molt recomanable especificar el grup al qual
va adreçat l’avís, degut a que Moodle una vegada creat no permet per part del
professor l’opció de canviar o visualitzar el grup escollit. Per tant caldria posar
dins del nom del esdeveniment, el nom del grup a qui va adreçat.
Si es vol que un esdeveniment vagi dirigit a més d’un grup, s’hauran de crear
tants esdeveniments com grups diferents hi hagin.

!

Pel que fa als esdeveniments globals, cal dir que aquests només poden ser creats pel
administrador d’Atenea.
•

Global

Edeveniments per a tota la plataforma Atenea

Una vegada seleccionat a qui va dirigit l’esdeveniment premem el botó “Ok” i ens
apareixerà la pantalla de creació d’un nou esdeveniment.

1.- Nom de l’esdeveniment
2.- Descripció de l’esdeveniment
3.- Data i hora de l’esdeveniment
4.- La durada que tindrà l’esdeveniment
5.- Repetició de l’esdeveniment, si fem un laboratori cada setmana el mateix dia,
podem dir que es creï un esdeveniment cada setmana el mateix dia
Desem els canvis, i al tornar al curs veurem que s’ha creat el nou esdeveniment.

