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I si fem exàmens orals online?
1. Abans de Començar
2. Com ho fem, en 8 passos?

Abans de començar

• Les proves orals són un format d’avaluació que
aporta elements diferencials, i permet una reacció
directa davant cada alumne o alumna, tot i estar
limitat a grups–classe de mida reduïda.
Exemples de situacions on pot ser molt útil fer proves orals
online:
1/ Cas d'incidència el dia de l'examen general (malaltia, tall
de corrent, caiguda de la xarxa, penjada de l'ordinador,...)
2/ Grup-classe reduït on es busca la personalització en
l'anàlisi de coneixements o habilitats (per exemple en
temes pràctics, o habilitats de comunicació oral)
3/ Casos de dubte d'autoria, on es busca validació de feina
feta.
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Abans de començar

• És un tipus d’avaluació síncrona, per tant el temps i
lloc virtual de trobada, han d’estar molt ben
acordats.
• La seva durada és limitada, la meva recomanació
és que no s'allargui més de 30 minuts, el que és la
prova. Cal preveure els minuts previs de connexió o
imprevistos que puguin sorgir, i els minuts de
tancament.
• Cal que quedi constància de la mateixa, s’ha de
gravar. I hem d’assegurar que tots els alumnes
disposen d’una webcam, uns auriculars i micròfon.
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Com ho fem?

1. Crear una sessió MEET , serà l’aula virtual on
farem la prova.
(Enllaç: PODCAST epICEntre2
https://www.youtube.com/watch?v=CjFzyO4k9lY&
list=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-DMqWfHVgEFaG&index=2).
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Com ho fem?

2. Anunciar-la al campus Atenea, via fòrum, indicant
el format de l’examen i continguts, així com
criteris d’avaluació. També cal assenyalar
clarament per a cada alumne/a data i hora
exactes de la sessió.
(Enllaç: PODCAST epICEntre 8
https://www.youtube.com/watch?v=XYDcVmJgpx
E&list=PLkgord6_YlwRp6HMCfYDMqWfHVgEFaG-&index=8 )
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Com ho fem?

3. Quan comenci l’examen, també s’ha d’iniciar la
gravació. IMPORTANT! Cal evidenciar que hi ha l’
acord exprés de l’ alumne/a per ser gravat. Aconsello
començar dient nom assignatura, data i hora, nom de
l'alumne/a que avaluarem, i indicar la prova que
realitzem.
Exemple: Avui 15 d’abril de 2020 a les 10:30 h. examinem
a l’alumna Ariadna Llorens del grau d’ Enginyeria
Industrial de l’EPSEVG del primer parcial de l’assignatura
EMPRESA
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Com ho fem?

4. La gravació serà en si mateixa, la resposta de
l'examen, per tant cal que sigui guardada com a
evidència del mateix .RECORDEU ! En cas de
demanda de revisió, l’estudiant, tindrà dret a que se li
faciliti l’accés a la gravació de la prova.
(Enllaç: PODCAST epICEntre 4
https://www.youtube.com/watch?v=Acz_yCveDKc&list
=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-DMqWfHVgEFaG&index=4)
NORMATIVA: La gravació d’un examen oral s’ha de
conservar, tal i com explicita la normativa, com a mínim
fins la finalització de l’any acadèmic següent al de la
realització dels actes d’avaluació.
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Com ho fem?

5. És molt eficaç que en pantalla es comparteixi
l’enunciat de l’examen, tot indicant amb claredat
el text de cada pregunta, el seu pes, així com el
temps de resposta previst per cadascuna. AJUDA
MOLT! Que l’estudiant pugui veure per escrit les
preguntes, malgrat les anunciem en viva veu.
6. Cal ser especialment curosos en el control del
temps, avisant puntualment de quants minuts
donem per cada pregunta i/o del temps restant.
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Com ho fem?

7. Comunicarem la nota a l’apartat de qualificacions
d’Atenea.
(Enllaç: PODCAST epICEntre 11
https://www.youtube.com/watch?v=rBDzdmulrh0&lis
t=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-DMqWfHVgEFaG&index=11)
8. Recordeu què, com passa habitualment, l’alumne/a
té dret a revisió, i caldrà publicar quan i com es
faria, en cas sol·licitat.
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Moltes gràcies!
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