Llibre de qualificacions
El llibre de qualificacions són les puntuacions que l’alumnat obté a les activitats
qualificables del curs. Pots accedir fent clic a l’enllaç de Qualificacions, situat a la
columna esquerra del teu menú.

Es mostra una taula en la que cada fila correspon a un/a alumne/a i cada columna a una
activitat, llevat de l’última que presenta la qualificació total.

Cada vegada que s’agrega una activitat qualificable a un curs, el llibre de qualificacions
crea automàticament una columna per a la mencionada activitat, i clicant el nom
s’enllaça a l’activitat en concret.
Si des d’aquesta vista actives el mode edició, fent clic Activa edició...

Apareixen una sèrie de quadrícules amb les puntuacions que cada alumne/a ha obtingut
a les activitats del curs. Les pots modificar directament sense necessitat d’anar a
l’Activitat concreta, no podent-se canviar posteriorment des de la pròpia activitat
avaluada.

En cas de fer canvis, quedaran desats en fer clic al botó Desa els canvis per finalitzar.

Configuració del càlcul de la nota final
A continuació es detalla com configurar el càlcul de la nota final, en base a les notes
obtingudes a cada element avaluable. Concretament, en aquest exemple simple, es farà
un càlcul sobre 10 a on una nota compta un 50%, i dues altres notes un 25% cadascuna
d’elles.

Fes clic a l’enllaç Qualificacions, situat a la columna de l’esquerra.

Fes clic a la pestanya Arrenjaments.
Fes clic a Edita > Edita paràmetres del menú associat al nom del curs.

A Agregació, selecciona Mitjana ponderada de les qualificacions. Desmarca Exclou
les qualificacions buides, per a que els ítems que no tinguin nota comptin com a zero.
A Qualificació màxima, posa 10 i desa els canvis.

Seguidament, indica quin pes té cada nota sobre el càlcul de la nota final i desa els
canvis.

Si fas clic sobre la pestanya Visualització…

… podràs veure el càlcul de les notes a l’última columna ∑ Total del curs, en base a
les ponderacions introduïdes.

Vista de l’alumne/a
L’alumne/a pot consultar les seves qualificacions fent clic a l’enllaç Qualificacions,
situat a la columna de l’esquerra.

