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Descripció
Resum: Experiència d’avaluació no presencial utilitzant el recurs “TASCA”
d’Atenea en un grup de 42 estudiants durant el període d’exàmens de mig
quadrimestre. El document recull les accions i procediments a seguir abans de la
data d’examen, durant el desenvolupament de la prova i la forma de lliurament.
El text que s’inclou a continuació són les instruccions enviades a l’estudiantat de
CSE per a l'examen de mig Q uns 10 dies abans de la data de convocatòria. Al
mateix document hi ha els enllaços al formulari que havien d'omplir, així com a un
exemple del format del primer full de respostes de l'examen. Per accedir a aquests
enllaços cal haver-se validat a GSUITE amb la identitat UPC. Si no ho feien, no
podien veure'l. Està fet intencionadament. D'aquesta forma podia reconduir
aquells que encara no utilitzaven la identitat GSUITE- UPC.
El dia de l'examen no hi va haver cap incidència al respecte.

CSE curs 2019-2020 - Instruccions per a l’examen no presencial de mig
quadrimestre
Informació general
L’examen es realitzarà de forma no presencial, el dia i l’hora indicats amb una
durada limitada.
L’enunciat de l’examen es proporcionarà en forma de tasca a Atenea i tothom
l’haurà de resoldre en paper de forma individual.
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Un cop finalitzat l’examen, caldrà escanejar les respostes (pot fer-se amb el mòbil)
i penjar un únic pdf, tal i com fem habitualment pels lliuraments de l’assignatura,
dins del termini especificat pel lliurament.
Els retards no justificats en el lliurament de les respostes poden comportar una
penalització en la nota.
Durant l’examen podeu consultar els apunts que vulgueu, però heu de resoldre’l de
forma individual.
El primer full ha d’incorporar una capçalera amb les vostres dades en el format
que es descriu més endavant. Aquesta capçalera inclou el vostre compromís de
resoldre l’examen de forma individual.
No respectar les instruccions i formats especificats pot suposar la invalidació de
l’examen o una penalització en la nota.
Com a qualsevol acte d’avaluació, qualsevol acte de frau (com ara còpies, o
suplantació d’identitat) suposarà una qualificació 0.
-----------------------------------------Data de l’examen: 15/04/2020
Hora de l’examen: 11:30
Durada: 1 hora 30 minuts (+ 15 minuts).
1:30 per resoldre les preguntes. Els 15 minuts extra són per escanejar i
penjar els documents.
Termini de lliurament: Les respostes han de penjar-se a Atenea no més tard de
les 13:15.
-----------------------------------------Per afavorir la realització individual de la prova, hi haurà diferents versions
d’exàmens, totes elles equivalents però amb petites modificacions. La dificultat de
les versions serà idèntica, però donarà lloc a resultats diferents. Quan entreu a
Atenea, només veureu l’examen que us correspongui a vosaltres. Un cop acabat
l’examen es faran públiques totes les versions d’examen.

Lliurament de les respostes

A banda del temps per resoldre l’examen (1:30), disposeu de 15 minuts extra per
escanejar i penjar l’examen resolt a Atenea. Es obligatori respectar les següents
indicacions:
En el primer full heu de incloure una capçalera com la que es mostra en aquest
enllaç
(https://drive.google.com/file/d/1FFY_62zfeUIGo6DGTv6iOwCz99DUepnu/view?
usp=sharing ) .
Observeu que quan escanegeu el primer full, heu de col·locar el DNI a la posició del
requadre de tal forma que es vegi la cara del davant com s’indica a l’enllaç anterior.
Podeu preparar aquest full i escriure la capçalera abans de l’examen.
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Genereu un únic pdf amb les vostres respostes i pengeu-lo a la tasca corresponent
com fem habitualment. No cal escanejar ni penjar els enunciats. Recordeu que les
vostres respostes han d’incloure totes les explicacions i justificacions necessàries i
no únicament el valor del resultat.

Desenvolupament de l’examen

L’enunciat de l’examen estarà penjat a Atenea amb antelació, encara que no es farà
visible fins a l’hora d’inici de l’examen.
L’examen constarà de tres parts. Cada part estarà calculada per a ser resolta en 30
minuts i s’aniran fent visibles progressivament (cada 15 minuts). Un cop es faci
visible un enunciat, ja podeu començar a respondre’l. No és necessari esperar els
30 minuts previstos per a cada part.
Quan un enunciat es faci visible, quedarà visible permanentment. No
desapareixerà.
11:30 es farà visible la primera part.
11:45 es farà visible la segona part.
12:00 es farà visible la tercera part. Aquesta tasca és la que us permetrà penjar les
respostes.
Quan acabeu l’examen o s’hagi esgotat el temps, heu d’escanejar totes les respostes
juntes en un únic fitxer tal i com es descriu a l’apartat Lliurament de les respostes.

Accions a fer abans del dia de l’examen

Abans del dia de l’examen verifiqueu que teniu a punt els següents aspectes:
- Assegureu-vos que el dia i hora de l’examen tindreu disponible un
ordinador o un altre dispositiu que us permeti connectar-vos a Atenea per
descarregar els enunciats i per penjar el fitxer de respostes.
- Busqueu un lloc a casa on us pugueu concentrar per fer l’examen amb
tranquil·litat i comoditat.
- Assegureu-vos que podeu escanejar les respostes en el format que es
demana. Si convé reviseu com funcionen les aplicacions tipus camscanner o
officelens.
- Necessitareu, el vostre DNI, fulls de paper, bolígraf (podeu fer servir llapis
si es veu bé quan escanegeu) i calculadora. Prepareu-los abans de
començar.
- Prepareu abans de començar la capçalera del primer full.
Per ajudar-vos a verificar aquests detalls cal que ompliu el formulari que trobareu
en aquest enllaç (https://forms.gle/67pHig9pNcF3vPEt6 ), havent-vos validat a
google-upc amb el vostre usuari xxxxxx.xxxxxx@estudiantat.upc.edu abans de
respondre. Si el formulari detecta que us falta alguna condició per fer l’examen us
demanarà que contacteu amb mi.

Abril de 2020

En aquest formulari també declareu que coneixeu les condicions de realització de
l’examen i accepteu el compromís de resoldre’l individualment. És obligatori
omplir-lo abans del dia 10/04/2020. Us demano que no apureu el termini per si
heu de preparar alguna cosa.
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