Exemple de prova d’avaluació tipus
test
Assignatura, crèdits, quadrimestre

Materials per al disseny de productes texxtils – 6  ECTS  – Quadrimestre Primavera

Nombre d’estudiants
20

Titulació i centre

Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Texxtil
Escola S uperior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ES EIAAT)

Professor/a

Enric Carrera Gallissax i Moxnica Ardanuy Raso

Descripció
Resum: Queestionari multiresposta d’Atenea amb connexiop prexvia Google Meet.
Test de 30 preguntes multiresposta per Atenea.
Durada 30 minuts.
Una setmana abans de fer l’examen es va fer un test de prova de test multiresposta
amb 10 preguntes sense efectes a l’avaluacio p per tal que els estudiants es
familiaritzessin amb l’eina i per detectar possibles errades. Es va detectar que
algunes preguntes que portaven incorporades imatges no eren visibles amb tots els
navegadors. Es va decidir eliminar aquest tipus de pregunta.
Els primers 30 minuts de l'examen s'han ocupat amb aquest mextode. S i durant el
temps de realitzaciop d’aquesta part de l’examen tenien alguna consulta sobre el
contingut de les preguntes, es va donar el telexfon del professor perque x fessin
preguntes. Varen haver-hi 5 consultes.
El queestionari s'ha fet el dia i hora previst al calendari d'examen. Dia 30 d'abril de 8
a 11.00 h.
Aixox ha representat el 21 % de la nota del bimestre.
15 minuts abans de iniciar aquest test (7:45 h), es va fer una connexiop amb Google
Meet, es va passar llista, es va llegir una declaraciop d'extica que tots els estudiants

Abril de 2020

varen acceptar verbalment. Aquesta part es va gravar amb el consentiment dels
estudiants per deixar constaxncia.

Mostra del queestionari

Informació relacionada
El primer parcial de l'assignatura (1er bimestre) que fins ara es feia en format de
examen escrit presencial s'ha substituïet per:
- Test de 30 preguntes multiresposta per Atenea. Durada 30 minuts.
- Examen Oral individual a traveps de Google Meet, d'uns 10 minuts de durada per
persona.
- Treball escrit amb Grups de 2 estudiants.
- Lliurament dels informes de les 5 praxctiques realitzades durant el bimestre. 4 es
varen fer de forma presencial (abans del Coronavirus) i 1 es va substituir per un
debat al Foxrum.
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