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L’activitat començarà 
en uns pocs minuts.

Per afavorir la qualitat del so, hem desconnectat els micròfons i les càmeres dels 
participants.
Podeu fer consultes pel xat i les comentarem en acabar cada apartat.
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Webinars
Ensenyar i aprendre en línia 

 Exàmens  amb preguntes obertes 
(eina tasca o qüestionari) 



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Examen A

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

Pregunta 1B ≡

Pregunta 3B ≡

Pregunta 2B ≡

Examen B Examen C

09.30 h

11.30 h



  

Amb quina activitat: tasca o qüestionari?

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Tasca Qüestionari



  

Utilitzant el qüestionari (exemple: 3 preguntes i i 2 versions d’examen)
● Funcionen "soles", van apareixent una darrera l'altra
● Gestió fàcil de versions d’examen (agafa preguntes d’un banc)
● El qüestionari sumarà la puntuació de les preguntes
● Es pot introduir una plantilla/formulari de resposta (guió, taula)
● Es pot introduir una guia/pauta de correcció per als avaluadors
● No té el corrector de plagi URKUND
● Correcció de les respostes: cal copiar el text o pel pdf utilitzar un editor

Utilitzant les tasques (exemple: 3 preguntes i 2 versions d’examen)
● Es pot limitar el temps d'una resposta concreta.
● Es pot limitar l’extensió de la resposta (nombre de paraules).
● Té el detector de plagi URKUND.
● Correcció de les respostes: copia el text escrit o el pdf per fer anotacions
● Cal definir 3 temps d’inici i acabament o condicions (1→2...).
● Gestió de versions més complexa (formant grups).
● Suma de les 3 qualificacions en el «qualificador» (o full de càlcul).
● Rúbrica o pauta de correcció molt completa (però laboriosa).



  

Utilitzant les tasques (exemple: 3 preguntes i 2 versions d’examen)
● Es pot limitar el temps d'una resposta concreta.
● Es pot limitar l’extensió de la resposta (nombre de paraules).
● Té el detector de plagi URKUND.
● Correcció de les respostes: copia el text escrit, pdf per fer anotacions, fitxer
● Cal definir 3 temps d’inici i acabament o condicions (1→2...).
● Gestió de versions més complexa (formant grups).
● Suma de les 3 qualificacions en el «qualificador» (o full de càlcul).
● Rúbrica o pauta de correcció molt completa (però laboriosa).



  

Utilitzant el qüestionari (exemple: 3 preguntes i 2/moltes versions)
● Preguntes que funcionen "soles", van apareixent una darrera l'altra
● Gestió fàcil de versions d’examen (agafa preguntes d’un banc)
● El qüestionari sumarà la puntuació de les preguntes
● Es pot introduir una plantilla/formulari de resposta (guió, taula)
● Es pot introduir una guia/pauta de correcció per als avaluadors
● No té el corrector de plagi URKUND
● Correcció de les respostes: cal copiar el text, descarregar-se el fitxer



  

Utilitzant el qüestionari (exemple: 3 preguntes i i 2 versions d’examen)
● Funcionen "soles", van apareixent una darrera l'altra
● Gestió fàcil de versions d’examen (agafa preguntes d’un banc)
● El qüestionari sumarà la puntuació de les preguntes
● Es pot introduir una plantilla/formulari de resposta (guió, taula)
● Es pot introduir una guia/pauta de correcció per als avaluadors
● No té el corrector de plagi URKUND
● Correcció de les respostes: cal copiar el text o pel pdf utilitzar un editor

Utilitzant les tasques (exemple: 3 preguntes i 2 versions d’examen)
● Es pot limitar el temps d'una resposta concreta.
● Es pot limitar l’extensió de la resposta (nombre de paraules).
● Té el detector de plagi URKUND.
● Correcció de les respostes: copia el text escrit o el pdf per fer anotacions
● Cal definir 3 temps d’inici i acabament o condicions (1→2...).
● Gestió de versions més complexa (formant grups).
● Suma de les 3 qualificacions en el «qualificador» (o full de càlcul).
● Rúbrica o pauta de correcció molt completa (però laboriosa).



  

Una pregunta!



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Activitat tasca: 2 gestions del temps diferents

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Temps fix per pregunta Gestió més flexible

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.10 h

09.50 h

10.20 h

} 10 min

} 10 min



  

Temps fix per pregunta

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Temps fix per pregunta Gestió més flexible

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.10 h

09.50 h

10.20 h

} 10 min

} 10 min



  



  

Podeu obrir una activitat 
«Tasca» i anar comprovant els 
paràmetres en el vostre curs 



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Com definim la tasca?

● Paràmetres generals
● Disponibilitat
● Tipus de tramesa
● Tipus de retroacció
● Paràmetres de la tramesa
● Paràmetres de la tramesa en grup
● Notificacions
● Connector de plagi de URKUND
● Qualificació
● Resultats
● Paràmetres comuns de mòduls
● Restriccions d'accés
● Compleció de l'activitat
● Etiquetes
● Competències

● Paràmetres generals
● Disponibilitat
● Tipus de tramesa
● Tipus de retroacció
● Paràmetres de la tramesa
● Connector de plagi de URKUND
● Qualificació
● Paràmetres comuns de mòduls
● Restriccions d'accés
● Compleció de l'activitat

Podeu obrir una activitat «Tasca» i anar 
comprovant els paràmetres en el vostre curs 



  

Paràmetres generals: crític !!!

Enunciat de la pregunta:
Visible per als alumnes!

Cal aplicar una restricció d’inici
Visible per als alumnes!



  

Disponibilitat: adaptable !!

No és útil

Temps de pròrroga, presentat fora de temps

No la marquem



  

Tipus de tramesa: crític !!!!



  

Tipus de retroacció: a posteriori Permet carregar les 
notes des d’un full de 
càlcul
Indiferent.

Les correccions es fan en una finestra de 
text.
En la finestra de correcció es copia la 
resposta de l’alumne? SÍ/NO

Editor de pdf per si cal fer anotacions als 
fitxers dels alumnes. Els documents Word, 
OpenOffice els agafa també.

El docent pot retornar 
un fitxer amb 
correccions



  

Paràmetres de la tramesa Convenient.  Desen la tramesa 
com a esborrany, però l’han de 
confirmar. Si no ho fan no passa 
res.

L’alumne, quan confirma l’esborrany no 
pot tornar a enviar una altra resposta

En cas d’accident, se li pot 
donar permís perquè torni a 
enviar la resposta



  

Mai?

?
?



  

Detector de plagi URKUND



  

Detector de plagi URKUND



  

Detector de plagi URKUND



  

Qualificació: a posteriori Escala qualitativa, 
NO

Si es volgués fer a cegues 
ha de triar-se abans de 
començar la prova !!!!

De 0 a 25, 0 a 10, 0 a 
100

O amb check list, o 
guia o rúbrica (rígida)

Pel càlcul de la nota 
final del curs

Flux: Sí → Permet controlar els 
estats del procés: en avaluació, 
avaluat, publicat. No cal.



  

Paràmetres comuns: crític !!!

És un conjunt de grups

Oculta mentre es 
dissenya!
Feu-la visible quan estigui 
tot acabat i comprovat

Pot anar bé per repartir-se 
la correcció entre profes. 
O grup M1 i T1

En la versió actual de Moodle es fa des de l’apartat de 
restriccions.



  

Restriccions d'accés: crític !!!!
Definides 3 restriccions. Disponible si: 
són les 16:15h, estudiant pertany al grup X i ha fet ja l’activitat A

Disponible a partir 
de les 16:15h
«des de» confús

L’ estudiant pertany 
al grup X 

 ha fet ja l’activitat A



  

Restriccions d'accés: crític !!!!
Definides 3 restriccions. Disponible si: 
són les 16:15h, estudiant pertany al grup X i ha fet ja l’activitat A

Disponible a partir 
de les 16:15h
«des de» confús

L’ estudiant pertany 
al grup X 

 ha fet ja l’activitat A



  

Compleció de l'activitat

condicions

Per introduir una condició:
Activitat restringida a qui ha 
completat la pregunta anterior

Les condicions disponibles varien segons l’activitat:
qüestionari → haver esgotat els intents, etc.



  

Com definim la tasca?

● Paràmetres generals
● Disponibilitat
● Tipus de tramesa
● Tipus de retroacció
● Paràmetres de la tramesa
● Paràmetres de la tramesa en grup
● Notificacions
● Connector de plagi de URKUND
● Qualificació
● Resultats
● Paràmetres comuns de mòduls
● Restriccions d'accés
● Compleció de l'activitat
● Etiquetes
● Competències

● Paràmetres generals
● Disponibilitat
● Tipus de tramesa
● Tipus de retroacció
● Paràmetres de la tramesa
● Connector de plagi de URKUND
● Qualificació
● Paràmetres comuns de mòduls
● Restriccions d'accés
● Compleció de l'activitat



  

Una pregunta!



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Temps fix per pregunta

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Temps fix per pregunta Gestió més flexible

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.10 h

09.50 h

10.20 h

} 10 min

} 10 min



  

Temps fix per pregunta

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Temps fix per pregunta

} 10 min

} 10 min

Restricció accés: 09.30 h

Restricció accés: 10.10 h

Restricció accés: 10.55 h



  

Temps total fix: com a l’aula

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Temps fix per pregunta Gestió més flexible

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.10 h

09.50 h

10.20 h

} 10 min

} 10 min



  

Gestió més flexible

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.10 h

09.50 h

10.20 h

Compleció de la Tasca 1A

Restricció accés: 09.30 h

Restricció: 09.50 h
Restricció:  completat 1A

Compleció de la Tasca 2A

Restricció: 10.20 h
Restricció:  completat 2A

Disponibilitat 1A, 2A, 3A, fins→ 

Disponibilitat 1A, 2A, 3A, des de→ 

Temps total fix: com a l’aula



  

Examen A

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

Pregunta 1B ≡

Pregunta 3B ≡

Pregunta 2B ≡

Examen B

09.30 h

11.30 h

Compleció de la Tasca 1B

Restricció: 09.30 h  i grup B

Restricció: 09.50 h  i grup B
Restricció:  completat 1B

Compleció de la Tasca 2B

Restricció: 10.20 h  i grup B
Restricció:  completat 2B

Compleció  1A

09.30 h  i grup A

09.50 h  i grup A
completat 1A

Compleció 2A

10.20 h  i grup A
completat 2A



  

Amb quina activitat: tasca o qüestionari?

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Tasca Qüestionari



  

Utilitzant les tasques (exemple: 3 preguntes i 2 versions d’examen)

● Es pot limitar el temps d'una resposta concreta.
● Es pot limitar l’extensió de la resposta (nombre de paraules).
● Té el detector de plagi URKUND.
● Correcció de les respostes: copia el text escrit, pdf per a anotacions, fitxer
● Cal definir 3 temps d’inici i acabament o condicions (1→2...).
● Gestió de versions més complexa (formant grups).
● Suma de les 3 qualificacions en el «qualificador» (o full de càlcul).
● Rúbrica o pauta de correcció molt completa (però laboriosa). Guia o 

check-list, més fàcil



  



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Amb quina activitat: tasca o qüestionari?

Tasca 1A ≡

Tasca 3A ≡

Tasca 2A ≡

09.30 h

11.30 h

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

09.30 h

11.30 h

10.00 h

10.10 h

10.45 h

10.55 h

Tasca Qüestionari



  

Utilitzant el qüestionari (exemple: 3 preguntes i i 2 versions d’examen)

● Funcionen "soles", van apareixent una darrera l'altra
● Gestió fàcil de versions d’examen (agafa preguntes d’un banc)
● El qüestionari sumarà la puntuació de les preguntes
● Es pot introduir una plantilla/formulari de resposta (guió, taula)
● Es pot introduir una guia/pauta de correcció per als avaluadors
● No té el corrector de plagi URKUND
● Correcció de les respostes: cal copiar el text o pel pdf utilitzar un editor

● Com són les preguntes de resposta oberta?
● Com definim el qüestionari?



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari

Podeu anar al vostre banc de 
preguntes o un qüestionari i 
obrir una pregunta nova de 
«resposta oberta»



  

Com definim la pregunta de resposta oberta?

● Paràmetres generals
● Opcions de resposta
● Plantilla de resposta
● Informació de l'avaluador
● Resultats
● Etiquetes

Premeu de tant en tant 
«Desa els canvis i 
continua editant»



  

Paràmetres generals És fonamental triar bé la categoria o 
carpeta del banc on es col·locarà la 
pregunta, en especial si fem versions A, 
B, C... MULTIPLES de l’examen

Enunciat de la pregunta

Títol per a ús intern. L’alumne no el 
veu !!!

La puntuació es pot modificar en fer 
el qëstionari



  

Opcions de resposta

Cal que escrigui en la 
finestra de text? O no 
cal?

No limita rés, només l’aspecte.

Es permet adjuntar-hi fitxers? Quants?

Opcional o obligatori?

Fitxers que s’acceptaran com adjunts



  

Plantilla de resposta

Si l’alumne ha de respondre en una finestra de text (obligatori / 
opcional) se li pot escriure en la finestra uns apartats o taula, de 
guia per a la resposta.

Editor d’html TinyMCE



  

Informació de l'avaluador

Finestra de text dirigida als avaluadors on es pot incloure 
una pauta de correcció, taula o rúbrica, etc. que veuran tots 
els avaluadors.



  

Pregunta de resposta oberta: definida!!!

● Paràmetres generals
● Opcions de resposta
● Plantilla de resposta
● Informació de l'avaluador
● Resultats
● Etiquetes

Premeu de tant en tant 
«Desa els canvis i 
continua editant»



  

Pregunta de resposta oberta: correcció



  

Pregunta 
de resposta 
oberta: 
correcció



  

Una pregunta!



  

Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



  

Amb quina activitat: tasca o qüestionari?

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

09.30 h

11.30 h

Qüestionari

Versions diferents per a cada alumne?



  

Qüestionari amb versions diferents

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

09.30 h

11.30 h

QüestionariBanc de preguntes

Categoria 2

Categoria 1

Pràctiques

4 preguntes

3 preguntes

6 preguntes

Tria 1 pregunta
aleatòria

Tria 1 pregunta
aleatòria

Tria 1 pregunta
aleatòria



  

Paràmetres del qüestionari

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

09.30 h

11.30 h

Qüestionari
● Paràmetres generals
● Temporització
● Qualificació
● Aspecte
● Comportament de la pregunta
● Opcions de revisió
● Aparença
● Restriccions extres durant els intents
● Retroacció global
● Resultats
● Paràmetres comuns de mòduls
● Restriccions d'accés
● Compleció de l'activitat
● Etiquetes
● Competències



  

Amb quina activitat: tasca o qüestionari?

● Paràmetres generals →  les instruccions de l’examen, sempre visibles
● *** Temporització ***
● Qualificació →  Intents permesos: 1
● Aspecte→  Pàgina nova: cada pregunta, Mètode de navegació: seqüencial
● Comportament de la pregunta → Barreja ? ; Com es comporten les preguntes: retroac. Difer. 
● ** Opcions de revisió→  Desmarcar-ho tot, potser l’intent
● Aparença
● Restriccions extres durant els intents
● Retroacció global
● Resultats
● Paràmetres comuns de mòduls→Mostra-ho, amaga-ho  
● *** Restriccions d'accés ***
● Compleció de l'activitat→ Si fem condicions, part   1a → 2a → 3a
● Etiquetes
● Competències



  

Temporització

● Fixeu primer el LíMIT DE TEMPS (    1/3 menys del que pensàveu     ).
● Obre el qüestionari: l’hora d’inici de l’examen.
● Tanca el qüestionari: hora d’inici + límit de temps + 5 minuts

(en cas de necessitat pot allargar-se durant la prova o afegir una excepció individual)
● El temps de gràcia permet que l’alumne pugui enviar el qüestionari 

quan ja ha baixat la persiana i l’ha aixafat els dits. Hi ha l’opció 
automàtica, però en alguna ocasió ha donat problemes.



  

Opcions de revisió



  

Restriccions d'accés

Disponible a partir de... 
En el qüestionari, no 
caldrà

L’ estudiant pertany 
al grup X  (avaluació 
única, castellà...)

 ha fet ja l’activitat A



  

Paràmetres del qüestionari

Pregunta 1A ≡

Pregunta 3A ≡

Pregunta 2A ≡

09.30 h

11.30 h

Qüestionari
● Paràmetres generals
● Temporització
● Qualificació
● Aspecte
● Comportament de la pregunta
● Opcions de revisió
● Aparença
● Restriccions extres durant els intents
● Retroacció global
● Resultats
● Paràmetres comuns de mòduls
● Restriccions d'accés
● Compleció de l'activitat
● Etiquetes
● Competències
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Taller: preguntes obertes
amb tasques i qüestionaris

● Quina activitat triem?
● Disseny de l’examen
● L’examen amb tasques

● Definició de les tasques
● Paràmetres de l’examen amb tasques

● L’examen amb qüestionaris
● Paràmetres de les preguntes obertes
● Paràmetres del qüestionari



Webinars
Ensenyar i aprendre en línia 

 Exàmens  amb preguntes obertes 
(eina tasca o qüestionari) 

02/06/2020

Gràcies per la 
vostra assistència
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en video
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