Qüestionari
El qüestionari està pensat perquè l’alumnat s’autoavaluï i pugui veure quin ha estat el
seu aprenentatge. Normalment es realitza a l’acabar un tema.
A partir de l’enllaç corresponent a la pàgina principal del curs accediràs al qüestionari, i
hauràs de prémer el botó “Contesta el qüestionari ara”.

Posteriorment sortirà la pantalla del qüestionari on podràs fer l’avaluació.

Les preguntes poden ser:
•

Opció múltiple: en aquest tipus de preguntes hauràs de triar l’opció correcta
d’entre les que l’enunciat proposa. Hi ha dues possibilitats: que la pregunta
només tingui una resposta correcta o que en tingui més d’una. En cas que hi hagi
més d’una resposta correcta, apareixerà un quadrat al costat esquerra de cada
resposta que permetrà la selecció de més d’una resposta.

•

Vertader/Fals: hauràs d’escollir si la pregunta proposada a l’enunciat és
vertadera o falsa, seleccionant la corresponent opció.

•

Aparellament: hauràs de triar les respostes d’entre unes quantes que es
proposen en un menú desplegable, de manera que per cada pregunta hi haurà
una única resposta.

•

Resposta breu: hauràs de respondre una pregunta amb una paraula o frase
curta. Pot haver-hi diverses respostes correctes possibles, cada una amb una
puntuació diferent. Cal tenir cura de l’ortografia i de les majúscules.

•

Numèrica: hauràs de respondre una pregunta amb un valor numèric, que podrà
estar dins d’un marge d’error vàlid.

•

Resposta oberta: en aquest tipus de preguntes tindràs un espai molt ample per
contestar la resposta i podràs fer ús de l’editor d’HTML.

Després de contestar el qüestionari hauràs de prémer el botó “acabar l’intent” per
guardar les teves respostes. En aquest pas el qüestionari encara no s’haurà enviat, per
fer-ho hauràs de prémer el botó de la següent pantalla “Envia-ho tot i acaba”.

Si surts de la plataforma i hi accedeixes més tard per acabar el qüestionari, les teves
respostes d’aquest últim intent s’hauran guardat. Si cliques el botó “torna a l’intent”
podràs modificar-les, però recorda que només s’haurà enviat el qüestionari una vegada
hagis fet clic a “Enviar-ho tot i acaba”.
Quan facis clic al botó d’enviar, se t’obrirà una nova finestra de confirmació amb aquest
missatge:

Quan hagis enviat el qüestionari, obtindràs automàticament la teva qualificació i podràs
veure la puntuació que has tret a cada pregunta. En cas que hagis fallat alguna pregunta,
també podràs veure la resposta correcta i fins i tot, la retroacció que hagi volgut introduir
el professor/a.

Si fas clic al botó de “Acabar la revisió” situat al peu de pàgina (a la dreta), veuràs un
resum de tots els teus intents i la teva qualificació més alta.
La nota més alta és la que apareixerà a l’apartat de “Qualificacions” del curs del menú
principal.

