
INSCRIPCIÓ A L’AULA VIRTUAL MOODLE: INSTRUCCIONS 
 

0. Abans de començar el procés, assegura’t que tens la clau d’inscripció del teu curs (el teu professor/a te l’ha 
donat el primer dia) i l’adreça de correu electrònic que vols fer servir (i on t’enviaran un enllaç pera completar el 
procés d’inscripció) 

1. Ves a L’espai Moodle de l’EOI Garraf : http://agora-eoi.xtec.cat/eoigarraf/moodle/ 

També hi pots accedir  a través de l’enllaÇ a la franja esquerra de la web de l’escola (www.eoigarraf.cat).  
o bé escrivint “EOI Garraf Moodle” a qualsevol cercador . 
 
2. A la secció “Cursos” ves a el teu  idioma, nivell, curs i nom del professor/a 

3. Clica sobre el teu  curs i,  com que és la primera vegada que accedeixes  a la plataforma, hauràs de  “Crear un 
compte d’usuari nou”   

 

 

 

A l’emplenar les dades que et demanen, IMPORTANT: 

 Format del nom d’usuari:  nom.cognom (ex., xenia.balcells), en minúscula. 

  A la resta de camps obligatoris indicats amb asterisc (*)  posa la primera lletra en majúscula sense accents ni 
altres caràcters especials (per exemple, Xenia Balcells Martinez) 

 Només podràs configurar un únic compte d’usuari.  Si fas dos idiomes hauràs de fer servir el mateix compte . 

 RECORDA: NO facis servir caràcters aliens a l’abecedari anglès ( accents, ñ, ç, geminacions...). 
 

4. Un cop emplenats tots els camps,  clica ‘crea el meu compte’ i  rebràs un missatge d’Àgora (servidor del 
sistema) amb un enllaç que et portarà de nou a “EOI Garraf Moodle”, i et demanarà una clau d’inscripció pel teu 
curs Aquesta clau te l’haurà facilitat el teu professor/a a classe (veure punt ‘0’). Clica “inscriu-me en  aquest 
curs”  per completar el registre.  
La clau d’inscripció només s’haurà de fer servir el primer cop. La propera vegada ja entraràs amb el teu usuari i 
contrasenya.  

Un cop dins  pots editar el teu perfil clicant sobre el teu nom  (part superior dreta).   
 

Si tens qualsevol problema  o incidència , sis plau comenta- ho al teu professor/a. 
Si el problema persisteix, pots posar-te en contacte amb : mcarre28@xtec.cat      
Sisplau indica: 
NOM de L'ALUMNE/A:  
CURS/GRUP:  
INDICACIÓ DEL PROBLEMA I EXPLICACIÓ:  

 
 

NOTA: L’enllaç facilitat té caràcter personal i va exclusivament adreçat a l’alumnat presencial de l’EOI Garraf, com a suport 
telemàtic d’aprenentatge. En inscriure’s l’alumnat es compromet a fer un ús correcte del seu compte d’accés. El professorat gestiona el 
seu material virtual com una eina lectiva més. El material facilitat complementa –però no eximeix d’assistència- a les sessions presencials. 

 
Moodle no és una xarxa social. Feu-ne un ús prudent i adequat de les dades personals (les vostres i les dels altres membres del grup). En 
acabar el curs acadèmic es tancarà l’accés a la plataforma i s’esborraran completament totes les dades de l’alumnat participant. L’EOI 
Garraf vetllarà per un ús adequat d’aquesta eina educativa d’acord amb la normativa i legislació vigents. Les presents condicions ens 
permeten oferir el nostre servei. En fer-ne ús, accepteu respectar-les. 
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