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CREEM UN CURS AL MALETÍ

1. Els Qüestionaris queden guardats al Curs 
on es creen

2. És millor crear-lo al maletí 
❖ Per tenir-lo guardat en un lloc fixe
❖ Per poder-lo modificar
❖ Per compartir-lo amb altres professors
❖ Per testejar-lo en una aula amb 4 estudiants 

ficticis

3. Un cop fet es pot baixar fàcilment al Curs 
amb estudiants i hi queda en local una 
còpia d’aquest i del Banc de preguntes



FEM UN BANC DE PREGUNTES

Entrem al Curs del maletí

Comencem fent un Banc de preguntes

❖ D’on agafarem les preguntes per fer el test
❖ Les podem classificar en categories
❖ Les podem modificar o borrar
❖ En podem afegir tantes com vulguem



FEM UN BANC DE PREGUNTES
CREEM LA CATEGORIA AFEGIM PREGUNTA



AFEGIM PREGUNTA AMB 4 RESPOSTES I 
RETROACCIONS
1. Posarem una única resposta correcta

2. Restarem 1/3 (-33.33...%) en cas que 
s’equivoquin

3. Opcional: Posarem una retroacció 
(Feedback o Comentari) que rep  
l’estudiant després de contestar
❖  Es pot posar retroacció resposta a 

resposta (opció mostrada al vídeo)
❖ O bé retroacció combinada, és a dir, 

un única resposta en cas d’encertar o en 
cas d’equivocar-se 

4. Desem els canvis o Previsualitzem



PREVISUALITZEM LA 
PREGUNTA

Ja tenim la pregunta creada,

Ara podem

1. Previsualitzar per comprovar-ne el resultat 

2. Editar-la i modificar

3. Duplicar-la

4. Borrar-la

5. Moure-la en una altra categoria

Previsulitzem



AFEGIM PREGUNTA 
V/F

1. Creem una nova categoria: 
Preguntes V/F  
❖ És opcional, per tenir-la classificada

❖ El nom el que volguem

2. Afegim pregunta



PrevisulitzemDesem

+



FEM UN TEST 
SENZILL

1. Anem a la pàgina principal del curs 
on volem posar el qüestionari

2. Escollim mode editor

3. Afegim secció/Tema

4. Afegim Qüestionari a la secció



DISENYEM EL TEST  
Temporització

❖ Escollim dates d’obertura i 
tancament del test

❖ Decidim durada: des del 
moment que l’estudiant entra

❖ Opció: Donem un temps de 
gràcia on l’estudiant NO pot 
fer el test però se li dona 
temps per enviar-lo



DISENYEM EL TEST
Qualificació

Categoria 
▪ Es defineix a qualificacions
▪ Classifica les proves
▪ No cal posar res si no en tenim 

definida cap

Intents permesos
▪ Pot ser il·limitat

Aspecte

Decidim quantes preguntes es 
visualitzen a cada pàgina



DISENYEM EL TEST: PER PRACTICAR 
INDEFINIDAMENT

Deshabilitat



DISENYEM EL TEST
Comportament de la pregunta 
Barreja

• Les preguntes del banc de preguntes que 
defineixen el test poden sortir amb un ordre o 
barrejades

Retroacció diferida

• Opció per tests únics

• L’estudiant contesta  el test i quan l’acaba i 
envia pot rebre la nota i/o solucions i/o  
feedback

Retroacció immediata

• Opció per tests per practicar

• L’estudiant rep la solució i/o feedback just 
després de contestar

• En aquest cas es pot escollir que l’estudiant 
pugui tornar a respondre



DISENYEM EL TEST
Opcions de revisió

Per tests per practicar

• Escollim totes les opcions que hi 
ha per defecte  

Per tests únics

• Escollim totes les opcions un cop 
tancat: solució, punts, feedback

• Podríem mostrar també els punts 
(immediatament després (2’) i 
més tard)



DISENYEM EL TEST
Restriccions extres

Contrasenya

Podem posar una contrasenya 
per tal que no puguin fer el test 
si no els hi donem



DISENYEM EL TEST
Restriccions d’accés



MODIFIQUEM 
DISSENY

1. Guardem el disseny del test

2.  Podem modificar el disseny, en 
mode edició i escollint:

Editar paràmetres



AFEGIM 
PREGUNTES

1. Procedim a editar-lo

2.  i afegim preguntes



VISUALITZAR EL 
TEST



FEM PROVES EN 
MODE ESTUDIANT

1. Puc accedir com 4 estudiants diferents, 
per exemple com Estudiant 1

2. Faig la prova com l’Estudiant 1

3. Veig exactament com veuria el meu 
curs un estudiant



EDITEM EL BANC DE 
PREGUNTES

Finalment un cop visualitzat podem anar 
al banc de preguntes per 
canviar/eliminar/afegir preguntes



COPIEM EL TEST AL 
CURS



COPIEM EL TEST AL 
CURS

ULL! 

• Quan el Test es passa al Curs, el Test i el banc de preguntes 
queden duplicats, 

• Qualsevol canvi a les preguntes que es faci des del Curs no 
quedarà reflectit al Test del Maletí.



SALUT PER TOTS I TOTES  Seguim!


