MOODLE. AGRUPAR VARIAS TAREFAS OU
CUESTIONARIOS NUNHA ETIQUETA
Nun curso Moodle a medida que engadimos contidos creamos un repositorio
largo onde os usuarios do mesmo, deben de empregar a roda do rato para
desprazarse ata os contidos de interese creando una scroll moi longo, que é
coñecido como o scroll da morte. Isto tradúcese unha pésima experiencia de
usuario. Para mellorar os contidos podemos ocultar as seccións que non se
están empregando, utilizar un formato de curso que minimice as seccións. Pero
tamén podemos integrar nunha etiqueta ou páxina un conxunto de tarefas ou
cuestionarios. Vexamos como se fai:

Paso 1. Configuramos o Moodle para facer dispoñibles tarefas
que están ocultas
Un usuario co rol de Administración debe de ir a Administración do sitio >
Características avanzadas. Debe de activar Permitir actividades agochadas

Paso 2. Creamos as tarefas
Para isto pinchamos en Activar a edición > Engadir unha actividade ou un
recurso > Actividades > tarefa. Imaxinemos que teñamos as seguintes tarefas
creadas:

Paso 3. Ocultámolas
Para ocultalas debemos de estar no modo edición. En cada unha das tarefas
pinchamos en Editar e seleccionamos Agochar

Paso 4. Facémolas dispoñibles.
Prememos novamente en editar e escollemos a opción Facer dispoñíbel

Quedando do seguinte xeito:

Paso 5. Creamos unha etiqueta ou unha páxina.
Clic en Engadir unha actividade ou recurso > Recursos > Etiqueta
Pero antes de nada, debemos de copiar as ligazóns ás diferentes tarefas.
Podemos pegalas nun editor de texto plano para telas a man. Para copiar as
ligazón, prememos o botón dereito do rato enriba dunha tarefa e escollemos
Copiar ligazón

E pegámolas no editor de texto plano, como pode ser o Mousepad

Xa na propia etiqueta podemos enlazar as tarefas con hipervínculos. Para isto
creamos un texto e inserimos unha ligazón á unha url
a. Escribimos o texto. Por exemplo tarefa 1

b. Seleccionámolo e seguidamente prememos en Inserir/editar ligazón

c. Pegamos a primeira ligazón que temos dispoñible no programa de texto
plano

E desde xeito engadimos as ligazóns a todas as tarefas

Paso 6. Dámoslle cor de fondo.
Se desexamos deixalo máis rechamando e darlle certa estética, podemos
inserir un cor de fondo. Para isto editamos o código html.
a. Clic no botón Toolbar Toggle

b. Clic en editar código html

c. Visualizamos o código do que xa inserimos na pestana. Desactivamos o
Axuste de liña para que quede máis limpo.

Pegamos o seguinte código antes e despois
Antes: <div class="alert alert-success" role="alert">
Despois: </div>
Se preferimos outras cores, podemos introducir as seguintes:

Actualizamos de clic en Gardar e volver ao curso. A quedaría do seguinte xeito:

