Qüestionari
Un qüestionari o examen tipus test és una activitat on la qualificació es calcula
automàticament. Un qüestionari pot tenir diferents tipus de preguntes, fixades pel
professorat, o bé es pot generar amb preguntes escollides de forma aleatòria a partir
d’una bateria de preguntes. Cada vegada que l’alumne/a respon un qüestionari, es
considera un intent. Un qüestionari pot permetre diversos intents, en funció de com
l’hagi configurat el/la docent.
Els aspectes mínims a configurar són els següents:
• Nom (camp obligatori). Introdueix un representatiu.
• Descripció. Aquí pots explicar el plantejament de l’enunciat. Si omples aquest camp,
també pots marcar Mostra la descripció a la pàgina del curs.
• Temporització:
o Obre el qüestionari. Si està activat (Habilita), permet definir la data a partir
de la qual l’alumnat pot respondre el qüestionari.
o Tanca el qüestionari. Si està activat (Habilita), permet definir la data límit
per respondre el qüestionari.
o Temps màxim. Si està activat (Habilita), permet definir el límit de temps per
contestar el qüestionari. Aquest límit de temps apareix indicat a la pàgina inicial
del qüestionari i en el bloc de navegació del qüestionari es mostra un
temporitzador de compte enrere, una vegada s’ha iniciat.
o Quan el temps expiri. Aquest paràmetre controla si l’alumne/a no tramet el
seu intent del qüestionari abans que el temps expiri. Si l’alumne/a està
treballant activament en el qüestionari en aquell moment, aleshores el
temporitzador de compte enrere trametrà l’intent, però si ha tancat la sessió,
aleshores aquest paràmetre controla què passa. Normalment es deixa l’opció
per defecte. Els intents oberts s’envien automàticament.
o Període de gràcia per a la tramesa. Aquest paràmetre es mostra actiu
només si a Quan el temps expiri, està seleccionada l’opció Hi ha un període
de gràcies durant el qual els intents oberts es poden enviar, però no es
poden contestar més preguntes. Permet definir la quantitat predeterminada
de temps extra que es permet.

Qualificació:
o Categoria de qualificació. Aquest paràmetre controla la categoria, en cas
que n’hi hagi, on s’ubiquen les qualificacions d’aquesta activitat en el butlletí de
qualificacions.
o Qualificació per aprovar. Determina la qualificació mínima necessària per
aprovar.
o Intents permesos. Marca el nombre d’intents permesos per resoldre el
qüestionari.
o Mètode de qualificació. En el cas que es permetin múltiples intents per
respondre el qüestionari hi ha diferents formes per calcular la qualificació final:
-

Qualificació més alta: la qualificació més alta de tots els intents.
Qualificació mitjana: la qualificació mitjana de tots els intents.
Primer intent: la qualificació del primer intent (els següents s’ignoren).
Darrer intent: la qualificació de l’últim intent (els anteriors s’ignoren).

Aspecte:
o Pàgina nova. En qüestionaris molt llargs té sentit dividir-los en diverses
pàgines limitant el nombre de preguntes per pàgina. Quan afegeixis preguntes
al qüestionari, els salts de pàgina s’introduiran automàticament d’acord amb els
paràmetres que hagis triat aquí. Tanmateix, després podràs canviar de lloc
aquests salts de pàgina a mà en la pàgina d’edició.

Opcions de revisió: Aquestes opcions controlen quina informació pot veure l’alumnat
quan revisa un intent del qüestionari o quan visualitzar els informes.
o Immediatament després de cada intent. Els paràmetres s’apliquen durant
els dos minuts següents després que l’alumne/a enviï la seva resposta fent clic
al botó Envia i acaba.
o Més tard, mentre encara estigui obert el qüestionari. Els paràmetres
s’apliquen després de passar els primers dos minuts i abans de la data de
tancament del qüestionari.
o Després que es tanqui el qüestionari. Els paràmetres s’apliquen després
que hagi passat la data de tancament del qüestionari. Si el qüestionari no té
data de tancament, no s’arribarà mai a aquest punt.

Les opcions a disponibles són les següents:
-

L’intent. Si l’alumne/a pot revisar l’intent o no.
Si és correcte. Si les respostes de l’alumne/a són correctes o no.
Punts. Les puntuacions numèriques obtingudes.
Retroacció específica. Retroalimentació específica de la resposta
escollida.
Retroacció general. Retroalimentació general de la pregunta.
Resposta correcta. Un resum generat automàticament de la resposta
correcta.
Retroacció global. La retroalimentació global del qüestionari, en funció de
la puntuació total de l’alumne/a.

La configuració més comuna és la següent:

Per finalitzar, fes clic al botó Desa els canvis i torna al curs, situat a la part inferior de
la pàgina.

Creació de preguntes:
Un cop està configurat el qüestionari és necessari afegir les preguntes que en
formaran part.
Fes clic al nom del qüestionari i seguidament escull l’opció Edita el qüestionari.

Si fas clic sobre l’enllaç Afegeix (situat a la banda dreta), es desplegaran les dues
possibles opcions d’introducció de preguntes.

•

Afegeix una pregunta manualment: permet crear les preguntes del
qüestionari en el moment de forma directa (manualment).
Fes clic sobre l’enllaç Afegeix > Afegeix una pregunta...

Escull el tipus de pregunta i fes clic sobre el botó Afegeix. En base al tipus de
pregunta (Opció múltiple, Vertader/Fals, Aparellament,...) s’obriran formularis de
configuració específics.

Com a mínim cal omplir el camps obligatoris: Nom de la pregunta, Text de la
pregunta i les possibles Respostes, posant el valor 100% al camp
Qualificació de la resposta que és la correcta. La resta de possibles respostes,
com que són incorrectes, tindran el valor Cap.

•

Afegeix una pregunta aleatòria: Havent creat les preguntes prèviament,
permet afegir-les al qüestionari seleccionant-les a l’atzar del llistat de preguntes
existents al Banc de preguntes.
La manera més fàcil d’accedir al Banc de Preguntes és aquesta:
Des d’un qüestionari ja creat. Fes clic sobre el nom del qüestionari i
seguidament sobre el botó de menú (situat a la part superior dreta). Escull
l’opció Banc de preguntes.

A més de poder crear, editar i eliminar preguntes i categories, també és possible
importar-les i exportar-les.

Per procedir a crear preguntes segueix els següents passos:
1. Fes clic sobre la pestanya Categories.

2. A la part inferior de la pantalla apareix l’apartat Afegeix una categoria que
permet definir una nova categoria. Per fer-ho has d’omplir els següents camps:
• Categoria mare. Permet col·locar la categoria com una nova (en aquest cas
es seleccionaria Capdamunt) o com a subcategoria d’una altra (en aquest cas
es seleccionaria la categoria de la que depèn).
• Nom. Nom de la categoria. Camp obligatori.
• Informació de la categoria. Una breu descripció. Camp opcional.

3. Finalment fes clic al botó Afegeix una categoria.

4. Repeteix el pas 2 i 3 per a cada categoria que vulguis crear.
5. Fes clic a la pestanya Preguntes.

6. Es mostra el menú desplegable Tria una categoria on hi figuren totes les
categories disponibles per al curs. Selecciona la categoria desitjada i fes clic al botó
Crea una nova pregunta..

7. Escull el tipus de pregunta i fes clic al botó Afegeix. En base al tipus de pregunta
(Opció múltiple, Vertader/Fals, Aparellament,...) s’obriran formularis de configuració
específics.
Com a mínim cal omplir el camps obligatoris: Nom de la pregunta, Text de la
pregunta i les possibles Respostes, posant el valor 100% al camp Qualificació de la
resposta que és la correcta. La resta de possibles respostes, com que són incorrectes,
tindran el valor Cap.

Per finalitzar, fes clic al botó Desa els canvis, situat al final de la pàgina.

Importació bàsica
El format més bàsic per poder fer una importació massiva de preguntes evitant així
haver-les de crear manualment, és el format AIKEN. Cal tenir en compte que permet
únicament importar preguntes de tipus Opció múltiple.
El format és el següent:

A on les lletres de les respostes (A, B, C, ...) i la paraula ANSWER han d’estar en
majúscules.
Pots escriure les preguntes directament en Word, però cal que segueixis les següents
instruccions per desar el fitxer en el format correcte.
1. Accedeix a Fitxer > Anomena i desa.
2. A Tipus de fitxers, selecciona Text sense format (*.txt) i desa el document.

4. Fes clic a Una altra codificació, busca dins la llista Unicode (UTF-8) i
selecciona’l. Per finalitzar fes clic al botó D’acord.

Tot seguit, fes clic a la pestanya Importa, tant si accedeixes al Banc de preguntes
des de la pàgina principal del curs com des d’un qüestionari ja creat.

A Format del fitxer, selecciona Format Aiken. Arrossega i deixa anar el fitxer de
preguntes dins l’àrea Importació de preguntes des d’un fitxer. Per finalitzar, fes clic
al botó Importa.

Seguidament es mostren a la pantalla les preguntes detectades, si tot és correcte fes
clic al botó Continua.

Les preguntes quedaran desades a la categoria per defecte del Banc de preguntes.

Gestió de les preguntes
Les accions que es poden fer sobre una pregunta ja creada són les següents:

Encara que les preguntes s’hagin desat inicialment en una categoria determinada, es
poden moure a una altra categoria. Per fer-ho, selecciona les preguntes afectades
amb el corresponent checkbox de l’esquerra, selecciona la categoria destí del
desplegable inferior i, finalment, fes clic al botó Mou a.

Gestió i seguiment
L’alumne/a, per iniciar la resolució del qüestionari, ha d’accedir-hi i fer clic al botó
Contesta el qüestionari ara. D’aquesta manera es posa en marxa l’intent i el
temporitzador (en cas que estigui configurat així).

Finalitza quan l’alumne/a fa clic sobre el botó Acaba l’intent i seguidament al botó
Envia i acaba, o s’envia automàticament després de finalitzar el termini o concloure el
temps si així l’ha configurat el/la docent.

Per a visualitzar els resultats, fes clic sobre l’enllaç al qüestionari des de la pàgina
principal del curs i posteriorment sobre Intents: N, a on N és el número de
qüestionaris resolts per els/les alumnes.

A continuació es mostra una taula amb informació per a cada alumne/a, com és el
resultat obtingut, la data de realització i la quantitat de temps invertit. A més, és
possible consultar la qualificació desglossada per a cada pregunta.

Si fas clic al botó Revisa l’intent d’un/a alumne/a, pots visualitzar les respostes
exactes que va introduir.

Pots descarregar tots els resultats de forma senzilla seleccionant el tipus a Baixa les
dades de la taula com a fent clic al botó Baixa. Aquesta acció és molt útil per
disposar de dades estadístiques.

Altres accions disponibles són:
• Si has modificat alguna de les preguntes, havent contestat ja algun/a alumne/a, fes
clic al botó Torna a qualificar-los tots, per actualitzar els càlculs.

• Si has d’eliminar un intent realitzat per un/a alumne/a, marca la casella situada a la
seva esquerra i fes clic al botó Suprimeix els intents seleccionats, situat al final de la
pàgina.

