Pregunteu als estudiants sobre la seva càrrega
de treball
Aquest és un “tutorial” curt sobre com utilitzar Atenea –“Choice” (consulta d’Atenea) per obtenir
les càrregues de treball dels estudiants. Ha estat elaborat per Carme Pretel i Paco Calviño
(Eng. Nuclear – Dept. Física – ETSEIB). És un document escrit en molt poc temps, només per
ajudar a començar, com a punt de partida. 01 d’abril de 2020
Una de les principals dificultats amb l’educació a distancia és controlar la càrrega de treball dels
estudiants. A la docència presencial estem habituats a fer-nos una idea del temps que
dediquen els estudiants a les activitats. Però quan es tracta de començar amb la docència en
remot, ens manca aquesta habilitat. Per tant, és assenyat “mesurar” el temps que es necessita
per a cada tipus d’activitat.
A les figures següents es mostren un parell d’exemples de Moodle-Choice. Es fan servir per
preguntar als estudiants com van en termes de càrrega de treball. De fet aquestes activitats
estan incloses a l’assignatura “Tecnologia Energètica” que forma part del Màster en Enginyeria
Industrial de l’ETSEIB-UPC. L’assignatura té 3 ECTS, que equivalen a 75h de treball de
l’estudiant. La dedicació setmanal és d’aproximadament 2h d’activitats a classe i 3h de treball
personal.
La Figura 1 mostra un qüestionari (Choice) per tota l’assignatura, en el que es demana als
estudiants un retorn sobre la seva dedicació en conjunt. Es manté obert per un llarg període de
temps, amb la possibilitat de canviar les preguntes en qualsevol moment. La finalitat és fer una
estimació de la càrrega de treball de l’assignatura i de la seva evolució durant el quadrimestre.
Les Figures 2a i 2b són un exemple de consulta sobre la càrrega de treball d’un mòdul (dues
setmanes en aquest cas). Es manté oberta fins que acaba el tema i dos dies més. Està
pensada per recollir informació sobre activitats concretes. El primer exemple és accessible per
tot el grup-classe (130), mentre que el segon es limita a grups (30 cada grup) i pot ser diferent
per a cada grup.
O sigui, uns qüestionaris molt senzills, fàcils de crear i d’analitzar amb Moodle, es poden fer
servir per recollir informació de manera molt efectiva sobre la càrrega de treball de l’estudiant.

Fig 1. Càrrega de treball Total

Fig. 2a. Càrrega de treball per Tema (Dues Setmanes)

Fig. 2b. Càrrega de treball per Tema (Dues Setmanes). Preguntes

