
Publicar contidos de Ardora en Moodle Cloud
www.webardora.net

Se  non  dispoñemos  de  Moodle  no  noso  centro  educativo,  nin  dunha  intranet,  nin  dun

aloxamento web para poder publicar os nosos traballos nun servidor remoto, Moodle Cloud é unha das

opcións que actualmente temos dispoñibles para aloxar contidos creados con Ardora na WWW e que

sexan accesibles para o máximo número posible de usuarios en todo o planeta.

CREACIÓN DUNHA CONTA EN   MOODLE CLOUD  

Para  iso,  o  primeiro  que  temos

que  facer  é  crear  unha  conta  no

devandito sitio; accedemos a:

https//moodlecloud.com

e facemos clic nun destes dous botóns:

Na seguinte pantalla se queremos

obter  o  servizo  gratuíto  cun  límite  de

200Mb  e  as  opcións  que  se  ofertan,

faremos clic no seguinte botón:

Na  seguinte  pantalla,  indicamos

que queremos crear unha nova conta:

Na  seguinte  pantalla,  marcamos

todas as casas para confirmar que somos

maiores de idade e aceptamos todos  os

termos da licenza e pulsamos en "Next":
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Na seguinte pantalla "Enter your details" teremos que

cubrir  unha  serie  de  campos  proporcionando

información como o nome, correo electrónico, número

de teléfono, zona horaria, etc. Observe que os campos

marcados cun asterisco son obrigatorios:

Cando rematemos, pulsamos no botón "Next"

da parte inferior da páxina.

A  seguinte  pantalla  pídenos  datos  para

configurar o noso sitio: nome, país e descrición:

Escollemos algún nome ata que o servidor nos

diga que está dispoñible, anotamos a dirección completa

(MOI IMPORTANTE) pois é a que nos vai permitir

posteriormente autenticarnos no sitio e crear URLs de acceso aos nosos recursos; eliximos o país onde

se aloxarán os nosos datos e finalmente seleccionaremos unha das razóns polas que queremos usar

Moodle Cloud. Pulsamos en "Next".

Aparece unha nova pantalla onde teremos que ingresar

o  código  de  verificación  que  nos  enviaron  cun  SMS  ao

teléfono  móbil  que  indicaramos  nunha  das  anteriores

pantallas:
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Unha vez ingresemos o código de 6  díxitos,  aparece  unha

nova  pantalla  onde  teremos  que  escribir  un  mesmo

contrasinal elixido por nós nun par de campos:

Unha  vez  pulsemos  no  botón  "Next"  xa  aparécenos

unha  pantalla  final  confirmando  o  éxito  da  operación  e

invítanos a acceder ao noso sitio de inmediato:

Para  posteriores

accesos unha vez xa creada a

conta, poderemos acceder a

esta  e  ingresar  como  usuarios  rexistrados  escribindo  na  barra  de  direccións  do  navegador:

https//moodlecloud.com

Na pantalla principal faremos clic no botón "log-In":

Apareceranos a pantalla cos campos de acceso, onde teremos

que escribir o nome do noso sitio e o contrasinal:

Como pode  verse  na  imaxe,  non  é  necesario  escribir

toda a dirección completa da URL no nome de usuario, senón só os carácteres que puxeramos antes de

".moodlecloud.com" cando fixemos o rexistro.
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Unha  vez  nos  identifiquemos,

aparecerá a pantalla principal do portal, e

o  único  que  teremos  que  facer  para

acceder ao noso sitio e comezar a crear

cursos  para  engadir  contidos  nestes  é

facer  clic  no  enlace  da  nosa  dirección

web:

Entón accederemos ao noso sitio

Moodle,  onde  poderemos  iniciar  o

proceso de edición para engadir contidos

a este. En primeiro lugar e aínda que non

é  obrigatorio,  sería  moi  conveniente

cambiar  o  idioma da  interface  na  parte

superior da páxina:

PREPARATIVOS PARA SUBIR UN RECURSO   ARDORA AO NOSO CURSO MOODLE  

Cando  elaboramos  calquera  tipo  de  contido  con  Ardora,  vanse  crear  todos  os  arquivos  e

carpetas necesarias para a execución dese recurso (actividade, paquete, espazo web...) nunha carpeta

raíz, que será a que indicamos no campo da parte superior dereita "Primeiras letras para o nome dos

arquivos".

Supoñamos que publicamos un paquete de actividades e Ardora creou a carpeta "reyes", a cal

contén no seu interior  o arquivo con extensión  HTM que lanza  o  paquete  e  o resto de carpetas

necesarias para a súa execución.

Para  publicar  este  paquete  de  actividades  en Moodle  Cloud (ou  en  calquera  outro  tipo  de

aloxamento web) debemos inicialmente comprimir esta carpeta "reis" cun compresor/descompresor de

arquivos,  como o "7Zip”,  por  exemplo e obter o arquivo "reyes.zip".  Unha vez o obteñamos,  xa

estaremos en disposición de subir o noso recurso a Moodle Cloud.
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CREAR UN CURSO EN   MOODLE CLOUD E SUBIR o NOSO RECURSO  

Unha  vez  nos  teñamos

identificado  e entrado  no  noso  sitio

antes de nada debemos crear un novo

curso  (por  defecto,  só  podemos

dispoñer  do  curso  "Introdución  a

Moodle",  en  inglés)  así  que  faremos

clic  no  botón  de  configuración  co

botón  de  barras  da  parte  superior

esquerda  da  pantalla  e  escollemos  a

opción "Administración do sitio":

Na  nova  páxina  que  aparece,

faremos  clic  no  enlace  da  parte

superior  "Cursos"  (1)  e

inmediatamente  aparecerá  na  parte

inferior  a  sección "Cursos"  (2)  e  na

parte  dereita  faremos  clic  no  enlace

"Agrega outro curso" (3):

Na seguinte pantalla, debemos cubrir unha serie de

campos  para  configurar  o  noso  curso  ao  noso  antollo,

tendo en conta que os que teñan á súa esquerda o círculo

vermello son obrigatorios:

Na parte inferior faremos clic nas distintas opcións que se

nos  presentan  para  configurar  os  temas  ou  semanas,  o

idioma, o tamaño máximo de arquivos a subir polos usuarios,

os  grupos,  etc.  e  finalmente  validamos  todas  as  opcións

facendo clic no botón "Gardar cambios e mostrar":
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Na  seguinte  pantalla  darásenos  a  opción  de

matricular os participantes que van poder ter acceso

ao  curso;  nese  caso  usariamos  o  botón  da  parte

superior  dereita  "Matricular  usuarios"  (para  iso

teriamos  que  engadir  previamente  usuarios).  Se  non  nos  interesa,  simplemente  pulsamos  na  parte

inferior "Continuar ao contido do curso":

Na  seguinte  pantalla  e,  dependendo  do  que

decidiramos anteriormente para o formato de curso,

presentarásenos a estrutura deste (temas, semanas,...),

facemos clic no botón de configuración (1) e no menú

emerxente que aparece en "Activar edición" (2):

Neste  caso  eu  escollera

"formato de temas", así que no tema

que  me  interese  engadir  o  recurso

Ardora,  podo  cambiarlle  o  nome

usando a lista despregable "Editar" (1)

se quero e logo faremos clic no enlace "Engade unha actividade ou un recurso" (2):

Aparece unha ventá emerxente na que deberemos

seleccionar o recurso "Arquivo" e facer clic no botón da

parte inferior "Agregar":

Aparecerá  unha  nova  ventá  onde  teremos  que

poñer  obrigatoriamente  un  nome  ao  recurso  (1),  unha

descrición se queremos (2) e usar o botón (3) para abrir un

explorador  de  arquivos  e  buscar  o  ZIP  que  creamos

anteriormente e que contén a carpeta co recurso:
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Na ventá emerxente que aparece, na parte

esquerda  seleccionamos  a  opción  "Subir  un

arquivo"  (1),  logo  usamos  o  botón

"Examinar"  (2)  para  abrir  un  explorador  de

arquivos e seleccionar o ZIP co recurso no noso

disco duro, que terá que aparecer á dereita do

devandito botón (3) e finalmente aceptamos co

botón "Subir este arquivo" (4):

Unha  vez  acabe  de  subir,

aparecerá  na  caixa  "Seleccionar

arquivos":

Poñemos  o  punteiro  do  rato

enriba  deste  e  facemos  clic  co  botón

dereito  do  rato  para  que  apareza  unha

pequena  ventá  emerxente  con  varias

opcións. Pulsamos no botón "Descomprimir":

Unha vez descomprimido, na caixa "Seleccionar

arquivos" aparecerá a carpeta co noso recurso que estaba

empaquetada dentro do ZIP:

Neste momento xa podemos se queremos, eliminar o arquivo ZIP para aforrar espazo na nosa

conta; xa cumpriu a súa función e non é necesario para executar o recurso.
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Entón  facemos  clic  na  carpeta  que  contén  o

noso recurso e na caixa aparecerán todos os arquivos e

carpetas  que  contén;  o  que  a  nós  nos  interesa  é  o

arquivo HTM que lanza o recurso:

Así que situamos o punteiro do rato enriba deste e facemos clic co

botón dereito: aparecerá unha pequena ventá emerxente na que faremos clic

na opción "Configurar o arquivo principal":

Unha vez feito isto, podemos seguir configurando o resto das opcións

na  parte  inferior.  Eu  persoalmente  recomendaría  na  sección  "Aparencia"

elixir mostrar en ventá emerxente:

Unha vez configuremos todas as opcións

desexadas,  pulsamos  ao  final  da  páxina  en

"Gardar  cambios  e  regresar  ao  curso"  ou

"Gardar  cambios  e  mostrar"  para  confirmar

todo.  Dende  este  momento  xa  podemos

desactivar edición na icona de configuración (1), e

dentro  do  tema  do  curso  correspondente,

aparecerá  o  enlace  para  lanzar  o  noso  recurso

Ardora (2):

Facendo  clic  neste,  executarase  o

recurso, neste caso, nunha ventá emerxente

ou pop-up:
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DANDO ACCESO AO NOSO CURSO A OUTRAS PERSOAS

Para  iso  vai  ser  necesario

matricular  usuarios no noso curso pero

previamente  deben  estar  rexistrados  no

noso  sistema,  así  que  dende  a  pantalla

principal,  na  caixa  de  menús  da  parte

esquerda  pulsaremos  en

"Administración  do  sitio"  (1),  no

marco principal en "Usuarios" (2) e na

sección  "Contas"  facemos  clic  en

"Agregar un usuario" (3):

Na  sección  "Xeneral"  teremos  que  cubrir  unha  serie  de

campos  con datos  sobre  o  novo  usuario;  os  marcados  con círculo

vermello son obrigatorios (1) e os de azul opcionais pero os que máis

nos  van interesar a  nós serán o campo  "Nome de usuario" (2)  e

"Novo contrasinal" (3) que serán os datos que teremos que facilitar

ao novo alumno para que poida acceder ao curso:
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Cubrimos  o  que  nos  apeteza  e  ao  final  na  parte

inferior  da  páxina  usamos  o  botón  "Crear  usuario".

Aparecerá unha nova pantalla mostrándonos un listado de

usuarios dispoñibles no sistema:

A partir deste momento xa estamos en disposición

de matricular o novo usuario no noso curso e darlle acceso a

este. Usamos o menú da parte esquerda para volver á páxina

principal  e  facemos  clic  no  nome  do  noso  curso  para

mostrar o seu contido; obsérvese que os elementos da caixa de menús da esquerda cambiaron, así que

facemos clic en "Participantes" (1) e na parte dereita no botón "Matricular usuarios" (2):

Aparecerá  unha  pequena  ventá

emerxente;  pulsamos na  frecha do

campo "Buscar" e mostraranse os

usuarios  dispoñibles  no  sistema;

facemos  clic  no  novo  usuario  e

aparecerá  resaltado  na  parte

superior  (1);  coa  lista  despregable

da parte inferior asignámoslle un rol (2) e finalmente pulsamos no botón "Matricular usuarios" (3):
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A  partir  deste  momento

este usuario queda matriculado no

curso para ter acceso a este con rol

de  estudante  (xa  aparece  na

pantalla  "Participantes"  ao

pecharse  a  pequena  ventá)  e  xa

poderemos  facilitarlle  a  URL  do

noso  Moodle  Cloud.  Para  iso

situámonos  na  páxina  principal,

facemos clic no curso en cuestión e copiamos a URL que aparece na barra de direccións do navegador:

Facilitando ao usuario esa dirección  web acompañada do nome de usuario e contrasinal que

inserimos cando o engadiramos ao sistema xa poderá entrar entrar no curso correspondente e facer uso

dos recursos que nel incluiramos.

xuño de 2019
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