COM ASSIGNAR ACTIVITATS/RECURSOS A GRUPS
Amb la nova versió d’Atenea l’assignació d’activitats/recursos ha variat una mica. Per
fer-ho s’han de seguir els següents passos:

1. Activar els grups dintre del curs
Per fer-ho cal anar a “Paràmetres” del bloc d’”Administració”:

Dintre hem d’anar a l’apartat “Grups” i a “Mode de grup” seleccionar o bé “Grups
separats” o “Grups Visibles”:

I desem els canvis prement sobre el botó “Desa els canvis”:

2. Crear grups i agrupaments
Entrem dintre de grups:

I premem el botó “Crea grup”:

Una vegada creats els grups premem sobre el botó “Mostra membres del grup” per
tal que s’activi el botó “Afegeix usuaris al grup” i llavors el premem:

En la següent pantalla seleccionem els alumnes que s’assignaran al grup:

Amb els alumnes assignats al grup corresponent podem procedir a crear els
agrupaments, primer entrem dintre de la pestanya “Agrupaments”:

En la nova pantalla que ens apareix premem sobre el botó “Crea agrupament”:

Una vegada creats els agrupaments tindrem quelcom semblant al següent:

Les icones remarcades ens serviran per assignar els grups que vulguem a cada
agrupament, si fem l’assignació obtindrem el següent:

Un grup pot pertànyer a més d’un agrupament, es a dir, es pot assignar un grup a
tots els agrupaments que vulguem.

3. Assignar agrupaments a activitats/recursos
Entrem dintre de les opcions d’una activitat/recurs i anem al apartat anomenat
"Paràmetres comuns de mòduls", dintre hi ha un botó que posa "Mostra
característiques avançades":

L'hem de prémer per a que ens mostri les opcions "Agrupament" i "Disponible
només per a membres del grup", la primera fa referència a quin agrupament va dirigit
l'activitat/recurs i la segon indica si només l'agrupament seleccionat podrà visualitzar
l'activitat/recurs.

Si obrim la llista desplegable dels agrupaments ens apareixeran els que hem creat
anteriorment:

Només en podem escollir un, ja que un agrupament està format un o més grups.
Desem els canvis i tornem al curs:

Com veiem ja tenim assignada l’activitat al agrupament (Grup Matí).

