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o Demaneu la paraula pel xat

o o escriviu les preguntes pel xat

o i tanqueu els micros,  si us plau

o Faré una mini presentació prèviament a 
la ronda de preguntes i dubtes

https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/atenea-exams
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ICE I ATENEA EXAMS
CONSIDERACIONS PRÈVIES 

1) A l'ICE no hem pres la decisió ni operem la plataforma Atenea Exams

2) Intentem donar resposta formativa d’urgència amb 0 dies de preparació

3) Estem fent el possible per vehicular els problemes que els professors troben cap 
als responsables 

4) Informem dels problemes/actualitzacions que s’han fet a la plataforma quan ens 
ho demanen
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ICE I ATENEA EXAMS
CONSIDERACIONS PRÈVIES 

4) Qualsevol dubte o urgència s’ha de fer un tiquet a Atic:

3



ESTAT DE L’ART AVUI (8-06-2020)
CORRECCIONS INCORPORADES A ATENEA EXAMS

Qüestionaris 

•Última versió plugin WIRIS 

üVisualització correcta de notacions matemàtiques (LaTex, Python), incloses gràfiques, 
que faltaven amb l’anterior versió de WIRIS

üMés ràpid (estant fent les proves per confirmar-ho) 

•Bloc de navegació amb índex de les preguntes i temporitzador

•Pujada de fitxers en les respostes del quiz
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ESTAT DE L’ART AVUI
CORRECCIONS INCORPORADES A ATENEA EXAMS

Tasques

•Actualment un estudiant adjunta fitxers com ho faria a Atenea

Transferència de notes

•Corregits els problemes en la transferència de notes d'ATENEA Exams a ATENEA, en 
alguns casos

En breu, s'incorporaran més correccions, per exemple

- Correcció de PDF's online a Atenea/Exams.

- Visualització per part de l'estudiant dels fitxers de retroacció a Atenea/Exams.
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DESPRÉS DEL DISSENY
DETALLS IMPORTANTS

1) Tenir Pla B (tant si es fa servir Atenea com Atenea Exams)

• Un enunciat o varios preparats per si falla la connexió o la part tècnica

• Una rèplica a Atenea/Atenea Exams
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DESPRÉS DEL DISSENY
DETALLS IMPORTANTS

ATENEA
Chrome

ATENEA EXAMS
Safari/Firefox

Tasques/Quizzes

7

(Tasques/Quizzes
o no)

MALETÍ
Chrome

2)   Testejar en mode estudiant
des del Maletí

• Cal posar el link

• Cal entrar com Estudiant



A L’HORA DEL DISSENY
DETALLS IMPORTANTS

3)  En cas de fer un qüestionari (Wiris o no) a Atenea o Atenea Exams: 

Els estudiants han d’entrar UNA sola vegada a ATENEA per no perdre part de les 
respostes o totes 

https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/atenea-exams/FAQS_Aexams

Han posat avisos a tot arreu:

d'ATENEA i ATENEA EXAMS i també dins de cada assignatura de les dues 
plataformes
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https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/atenea-exams/FAQS_Aexams
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A L’HORA DEL DISSENY
DETALLS IMPORTANTS

4) Es recomanable no usar la  còpia de qüestionari
• Es dupliquen preguntes
• Es poden desordenar Etiquetes 

És un problema de Moodle i no ho té ben resolt, de 
moment  el que hi ha implementat a Atenea  és un 
pedaç Moodle per  esborrar les preguntes 
duplicades.
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