INSTRUCCIONS PER A REGISTRAR-SE AL EDPUZZLE:

Què és l’EDPuzzle?

Aquesta plataforma permet visualitzar vídeos i tutorials, en la modalitat de qüestionari; és a dir,
a mesura que aneu escoltant i visualitzant un vídeo o un tutorial , s’aturarà en un punt de la
visualització i caldrà contestar preguntes tancades, amb diverses alternatives, o preguntes
obertes.
Aquesta eina, bàsicament controla si heu acabat de visualitzar tot el vídeo i les vostres respostes.
La idea es que dins d’un temps pactat, cal haver visualitzar i contestat el vídeo proposat i en una
sessió posterior, resoldre aquestes qüestions que no han quedat prou clares a través de Fòrum
del curs de FOL.
No cal dir, que podeu visualitzar el vídeo tantes vegades com vulgueu per consolidar els vostres
coneixements i poder desenvolupar les activitats que us proposaré.

Com s’ha de fer l’enregistrament:

En primer lloc cal anar a l’enllaç
https://edpuzzle.com/
1.- Hem d’enregistrar.nos

2.- Aneu a l’opció : “Student”

3.- Podeu enregistrar-nos si teniu prèviament compte al Gmail o Edmono

4.- Si no en teniu al fer el registre manual

5.- Heu d’emplenar el primer 4 camps, obligatòriament; en el segon camp cal indicar el nostre
nom i cognom per poder identificar-vos i així corregir els vídeo tutorial que seran unes de les
activitats incloses en el criteris d’avaluació d’aquesta unitat formativa.

6.- Heu d’entrar en la vostra “Classe virtual”

7.- El codi d’aquest curs serà : eLxyLL

8.- Un cop hàgiu accedit, podeu visualitzar els vídeos que anirem penjant en la Classe virtual,
penseu que no seran gaire llarg, un 15 minuts com a màxim, cada Unitat Didàctica pot estar
format per diversos vídeos segons el contingut a desenvolupar.

9.- El panel de visualització és aquest:
a) Cliqueu “Intro”, per començar
b) Les icones verdes són les preguntes que caldrà contestar.
c) Podeu controlar el temps
d) També podeu maximitzar el vídeo.

10.- Aquí teniu un exemple de pregunta alternativa, sempre hi ha una única opció correcta:

11.- Sempre us indicarà si heu contestat bé o malament.

12.- En qualsevol moment podeu tornar al vostre panell i continuar el vídeo un altre moment.
També podeu controlar la vostre progressió.

13.- Aquí teniu el panell on podeu valorar la vostra progressió de la visualització i resultats de
les vostres contestes. Cal esperar la correcció de les preguntes obertes per part del titular de la
matèria, pot haver interacció.

Confio que hagi resolt els vostres dubtes!!!!
Salutacions,
@jfarreny

