Migrar curs al Moodle de la Conselleria
El procediment consisteix en tres passes:
1. Optimitzar la mida del curs. Imprescindible per cursos que superin la mida màxima permesa
i recomanat per tothom.
2. Realitzar una còpia de seguretat del curs en el Moodle del centre. Això crearà un arxiu
comprimit. La mida d'aquest arxiu no hauria de superar els 100MB.
3. Restaurar la còpia de seguretat del curs en el Moodle de la Conselleria.
Les dues primeres passes són vàlides per professors que vulguin migrar el curs al Moodle d'altres
centres.

1. Optimitzar la mida del curs.
En el Moodle del centre actual: http://moodle.iesbielmarti.cat.
•

Eliminar tots els recursos, activitats i temes que no s'utilitzin.

• Eliminar els arxius antics.
Des de dins el curs, a "Configuració → Administració del curs → Fitxers del curs heretats" podem
trobar tots els fitxers que es van importar en la migració de la versió antiga de Moodle, encara que
no s'utilitzin. Amb el botó "Edita els fitxers del curs heretats" podem eliminar carpetes i fitxers.

2. Realitzar còpia de seguretat del curs en el Moodle del centre
En el Moodle del centre actual: http://moodle.iesbielmarti.cat.
Des de dins el curs anem a "Configuració → Administració del curs → Còpia de seguretat".
Es tracta d'un assistent amb cinc passes, però en la majoria d'elles no cal modificar res. A
continuació s'expliquen les pantalles importants:

1. Paràmetres inicials
És molt important no incloure les dades d'usuari dins la còpia. En principi aquesta opció ja ens
vindrà desactivada i no ens permetrà canviar-ho. De la resta d'opcions no cal modificar res.

2. Paràmetres de l'esquema.
Ens mostrarà informació sobre tots els temes, recursos i activitats del nostre curs. Per defecte vindrà
tot seleccionat i si volem podem excloure elements de la còpia.

3. Confirmació i revisió.
Ens informarà del contingut de la còpia i ens permetrà modificar el nom de l'arxiu que crearà.

Un cop finalitzada la còpia el botó "Continua" ens portarà a "Configuració → Administració del
curs → Restaura" des d'on podrem veure tots els fitxers de còpia de seguretat que tenim
disponibles, entre ells el que acabem de crear.

El baixem i un cop guardat dins el nostre ordinador des de "Gestiona els fitxers de còpia de
seguretat" el podem eliminar. No convé deixar aquests fitxers dins el Moodle ja que podrien
ocasionar problemes d'espai al servidor.

3. Restaurar còpia de seguretat del curs en el Moodle de la Conselleria
En el Moodle de la Conselleria: http://moodlecaib.iesbielmarti.cat.
Entrem amb el nostre usuari de la Conselleria (el mateix que pel GestIB i Portal Personal).
Primer cal crear un nou curs. Anem a "Navegació → Cursos → Afegeix un nou curs".

Omplim les dades bàsiques. És important triar la subcategoria (hi ha una estructura de categories i
subcategories, els cursos sempre haurien d'anar dins una subcategoria), format per temes i indicar el
nombre de temes que té el nostre curs (si posem menys temes que el curs original no ens
apareixeran els darrers temes). Totes aquestes dades es podran modificar un cop creat el curs.

Un cop creat el nou curs i des de dins el curs anem a "Configuració → Administració del curs →
Restaura". En aquesta pantalla hem de pujar el fitxer de còpia de seguretat que hem realitzat en el
Moodle del centre i començar la restauració.

Es tracta d'un assistent amb cinc passes, on no cal modificar res (les opcions per defecte són
correctes). Només ens interessa el segon pas, on hem d'escollir entre crear un nou curs, restaurar
sobre l'actual o sobre un d'existent:
2. Destí.
Hem d'escollir la segona opció "Restaura sobre aquest curs". L'opció de combinar amb el curs o
esborrar-lo és indiferent, ja que el curs estarà buit. Hi ha que utilitzar el botó "Continua d'aquesta
opció (alerta!, cada opció té el seu propi botó).

