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Descripció
Resum: Exalmens tipus test amb resposta oberta
Es tracta dEexalmens tipus test amb resposta oberta que han de ser resolts amb el
programa de CAD Solidworks (es podria resoldre amb altres programes de CAD).
Aquestes avaluacions es van realitzar presencialment en el passat quadrimestre de
tardor i son semblants en format i procediment dEexecucion a la re-avaluacion del
proper mes de juliol. Cadascuna de les tres proves parcials tenen una durada dEuna
hora i la prova final de 3 hores.
Les proves consten dEuna avaluacion objectiva i una altra subjectiva. LEavaluacion
objectiva requereix que lEestudiant doni un resultat exacte, amb dos decimals, a la
pregunta de lEenunciat. Aquesta avaluacion es resol automalticament mitjançant les
opcions que subministra Adobe per els formularis.
LEavaluacion subjectiva requereix de la revision de lEexercici per part del professor. En
aquesta revision es pot valorar si la construccion que ha fet es correcte i que ha comes
algun error lleu en el seu procediment.
La tabla amb les possibles opcions es la segueent:
VALOR OBTENIDO

1
1
1
1
0
0

CONSTRUCCIONN

correcta
1

incorrecta

RESULTADO

ausente
0

0
0,5 ERROR LEVE
0
0

2
0
0
1,5
0
0
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0

0,5 ERROR LEVE

1

El procediment ens el segueent:
1. LEestudiant accedeix a una connexion del MEET configurada prelviament, amb
la calmera i lEaludio desactivats.
2. El professor envia un correu al mail habitual de lEestudiant amb un fitxer zip
que conten tots els documents que formen part de la prova. Aquest pas es pot
substituir per una tasca a lEAtenea, o ben per annexar el zip al MEET. En el cas
dEuna prova presencial, els fitxers estan ja dipositats en el compte de
lEexamen.
3. Les consultes es fan mitjançant el xat del MEET, compartint pantalla i lEaludio
del sistema, si el cas ho requereix, o ben per mail.
4. El lliurament es fa mitjançant un correu electrolnic a la bunstia del professor
simultalniament al dipolsit dels fitxers en una carpeta del dropbox o del
Drive.
Tabla amb el resultats objectius i subjectius.
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Exemple del resultat de lEavaluacion
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