
As distincións

1

As insignias son recompensas ou medallas cuxa finalidade é a de premiar aos alumnos
que cumpren unha serie de requisitos que previamente foron acordados co docente,
como pode ser unha actitude positiva, entrega de traballos concretos, resultados
positivos nalgunha das actividades do curso, etc.

1.1. Configuración do curso

Antes de nada, aínda que non é obrigatorio, é interesante que o docente active o
bloque das últimas insignias para que o alumnado visualice de maneira directa as
distincións recibidas. Para isto, procédese do seguinte xeito:

1. Activar a edición.

2. Engadir un bloque.

3. Premer en "Últimas insígnias".
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1.2. Crear as distincións no curso

1. Premer en distincións.

Tamén se pode acceder á configuración das distincións desde a columna da
dereita.

2. Premer en "Engadir unha nova distinción".

3. Inserir o nome e a descrición.
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4. Procurar na Internet unha imaxe que represente o recoñecemento. Por exemplo
a seguinte estrela.

Descargar a imaxe e subila á aula virtual.

5. Na data de caducidade, asígnaselle a este recoñecemento un mes de vixencia,
por exemplo:

6. Premer en "Crear unha distinción".
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1.3. Engadir os criterios para a asignación

A continuación defínense os criterios para a asignación dunha distinción.

1. Premer en "Criterios".

Neste primeiro exemplo a asignación será manual, é dicir, o docente asignaralle
o premio de forma manual cando o considere.

Para isto, nos criterios escóllese "Emisión manual por rol".

2. Asígnase a "Emisión manual por rol" ao Profesor. Premer en "Gardar".

3. Premer en "Activar acceso" para poñela dispoñible para os usuarios.

4. Premer en "Continuar", para confirmar.
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1.4. Asignar unha distinción ao alumnado

1. Premer en "Xestionar as insignias".

2. Acceder ao xestor de insignias.

Á dereita disponse dun conxunto de iconas. Pinchar na icona do trofeo.

3. Seleccionar os alumnos na columna da dereita e premer no botón "Distinción
recibida".
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1.5. Asignación dunha distinción de forma
automática

No exemplo anterior analizouse a forma na cal un docente asigna unha distinción
de maneira manual. Agora configúrase unha distinción para que a asignación a un
alumno ou grupo de alumnos se faga de maneira automática. Isto non significa que
o docente teña que renunciar á posibilidade de facer unha asignación manual cando
o estime oportuno.

1. Premer en "Distincións" > "Engadir unha nova distinción".

2. Introducir o nome, descrición e unha imaxe, por exemplo dun trofeo.

3. Configurar a caducidade da distinción, por exemplo 7 días. Premer en "Crear
unha distinción".
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4. Na pestana "Criterios", engadir o criterio "Completado da materia".

5. Configurar as tarefas que o alumno debe entregar para que se asigne a distin-
ción.

6. Pero ademais, ao engadir a emisión manual por rol, o docente pode asignar
unha distinción de forma manual, sen necesidade de que o alumnado faga
entrega de toda as tarefas.

7. Para que a asignación se faga de forma automática ou ben de forma manual
por parte do docente, escóllese a opción "Calquera".
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8. Activar o acceso e confirmar.

9. No caso de que o docente queira asignar unha distinción de forma manual,
debe de pinchar en "Xestionar as insignias", e seguidamente pinchar na icona
do trofeo.
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