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Descripció
Resum: Examen de problemes per resoldre, escanejar i enviar per Atenea, obrint 
cada problema individualment i amb temps limitat. Sense connexio  amb el Meet.

Per avaluar aquesta assignatura cal analitzar circuits i veure el procediment de 
resolucio , per la qual cosa no e s viable fer un examen tipus test.

Es va fer un examen de 4 problemes, peroc no es va presentar tot junt, sino  
problema a problema. Els enunciats de cada problema estaven penjats a Atenea 
peroc no estaven visibles. Es va calcular el temps per fer cada problema. SEobria un 
sol problema a lEhora establerta, estava visible i permetia lliuraments fins lEhora 
calculada. Dins el temps havien dEescanejar i penjar la solucio . A lEhora es tancava el
temps per fer el lliurament i ja no es podia veure lEenunciat. Tot seguit sEobria el 
segueent problema i es feia el mateix procediment.

Ajunto algunes vistes dEAtenea.

La primera amb la informacio  que veien ells (ara tinc els enunciats oberts, peroc 
durant lEexamen sEanaven obrint i tancant i nome s veien el que tocava):
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Aquí  es pot veure el temps de lliurament, on vaig deixar uns minuts de marge per si
algu  havia tingut algun problema a lEhora dEescanejar.

Aquí  es poden veure les restriccions dEacce s del primer problema (quan estava 
visible). Deixava 5 minuts extres per si algu  entregava tard, ja que deixava 3 minuts
de marge pels lliuraments. Igualment, els exercicis segueents els obria 5 minuts 
abans per si algu  ja havia acabat:
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Informació relacionada

Comentar que no els vaig fer connectar amb el Meet, ja que vaig pensar que el 
temps era just i aixoc seria ja una pressio  suficient. Va ser estressant per ells. 
Preferien tenir tots els exercicis per fer-los en lEordre que vulguessin.
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