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1.1. Selección da materia

No presente curso académico só aparece unha materia que serve de exemplo no
evaformacion, e será polo tanto a que se empregue nestas prácticas. Para seleccionala
hai que dirixirse ao bloque "Edixgal Catálogo" situado na columna da dereita. Se
houbese máis dunha materia, como ocorre no EVA, escolleríase e posteriormente
premeríase en "Cambiar".

Sempre e cando o docente non teña seleccionado o "Modo Edición", visualizará as
pestanas das distintas editoriais, xunto cun aviso en cor vermello. Coa axuda das
mesmas o docente pode inserir no curso as unidade didácticas que procedan.

Tamén se pode engadir algún dos libros pinchando en "Engadir Actividade ou Recur-
so" na sección correspondente. Neste caso o docente terá que activar a edición.
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1.1.1. Inserir unidades didácticas coa axuda das pestanas

O emprego das pestanas resulta a maneira máis sinxela de inserir libros na materia.
O docente debe escoller unha editorial e comezar a sincronizar os libros. No caso
de que queira inserir todas as unidades didácticas dun libro, resulta moi cómodo o
emprego do botón "Seleccionar Todos/Ningún", aínda que só funcionará se quere
engadir todos os libros dunha editorial, pois nunha segunda terá que ir engadindo
as unidades seleccionándoas individualmente.

Ao pinchar neste botón, o Moodle selecciona todos os recursos do libro e configura
a sección destino da materia. Para inserir no curso un libro da Editorial Edebé, hai
que premer na pestana "Edebé".

Na actualidade a Editorial oferta dous formatos de libro. O primeiro deseñado en
formato Scorm, aparecendo cun logo en cor verde e o segundo cun logotipo en
cor azul. Esta segunda tipoloxía emprégase para os libros dixitais gardados nos
servidores da editorial. Estes libros comunícanse co Moodle do EVA empregando un
protocolo "LTI".

Por exemplo, selecciónanse dúas unidades didácticas, e no fondo da pantalla da
páxina prémese no botón "Sincronizar".

Para ver os contidos engadidos, débese premer en "A miña materia".
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Repetir o proceso, pero introducindo os libros en formato Scorm e Smart da editorial
Netex-Smart. Inserir un libro da Editorial Planeta.

Para activar a visualización, premer en "Activar a edición". Seguidamente en cada
recurso oculto débese pinchar en "Editar" e seguidamente en "Amosar".

1.1.2. Inserir unidades didácticas como un recurso

Outra das maneiras de introducir os contidos editoriais nun curso é a través das
actividades ou recursos. Para isto:

Premer en "Activar a edición".

Engadir unha actividade ou recurso.
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Premer en "AulaPlaneta - Unidade".

Escóllese o curso, a materia e o tema. Unha vez seleccionados, aparece de forma
automática o Nome da actividade. Gardar e presentar.

Visualizaríase o libro da seguinte maneira:

Para engadir Actividade ou Recurso e introducir un libro Smart ClassRoom.
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Selección da materia, nivel educativo e libro. E seguidamente a unidade. Premer en
"Creación da actividade".

1.1.3. Empregar o bloque lateral para inserir as unidades
didácticas

A terceira forma de introducir os contidos da Editorial Edebé On+ nun curso é
utilizando o bloque lateral.

Para inserir os libros débese de premer en "Asociar contido a este curso". Seguida-
mente seleccionar o Libro, unidade e se desexa as tarxetas. Se non se selecciona
ningunha tarxeta, o sistema introdúceas todas. Finalmente hai que seleccionar a
"Sección co curso".
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