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Descripció
Resum: examen parcial via funcionalitat “Tasques” d’Atenea (Campus Virtual de 
suport a la docetncia presencial de la UPC).

(enviat com avíss pel Fotrum d'Atenea i en copia a l'e-mail de cada estudiant): 
NOU FORMAT PRIMERA PROVA PARCIAL 
Es tractarat de dues preguntes/exercicis, a respondre escrites a mat, amb un matxim 
d'un full per les dues cares, i amb un temps previst matxim de 1h  30 minuts. 
El full s'haurat d'escanejar i passar a format PDF, tot indicant com a nom de l'arxiu 
el vostre Nom i Cognom. 
L'examen es posarat al campus Atenea, i s'habilitarat una tasca al campus, que 
portarat com a nom "Avaluacios Parcial". 
Veureu que dita tasca restarat oberta durant 1h i 30 minuts. Si ho feu mess tard, 
encara podreu penjar les respostes durant 30 minuts mess, perot s'identificarat a 
quina hora exacta ho heu fet, i tindrat la corresponent penalitzacios. 
Podeu fer servir els apunts, la connexios a Internet, el quet necessiteu. Perot 
evidentment el que no es pot fer ess copiar, ni compartir informacions amb altres 
alumnes. 
Compto amb la vostra responsabilitat personal i professionalitat, en aquest sentit. 
Qualsevol dubte, si us plau canalitzeu-lo pel meu e-mail.
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CAPTURES PANTALLA D’ATENEA DEL PROCESS GENERAT

Primer avíss amb metodologia i proposta format examen, via Fotrum

Segon avíss amb metodologia i proposta format via tasca i proposta eina per 
escanejar les respostes de l’ examen, via Fotrum

 Abril de 2020



Tercer avíss , dia abans del examen. Exposa la creacios d’aula MEET per tal de fer 
consultes durant l’examen, via Fotrum

Quart avíss , a l’inici de l’ examen. Adjunta les preguntes, recorda l’aula MEET per tal
de fer consultes durant l’examen, i anuncia la creacios de a tasca a on penjar les 
respostes, via Fotrum
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Tasca de l’examen, es penja l’enunciat i es recorda la metodologia : durada, nombre 
matxim de planes, com es penja la resposta, via Tasques.

Tasca de l’examen, format de la plantilla del mateix. S’inicia i es finalitza la tasca 
coincidint amb la durada de l’examen. S’habilita poder penjar tasques mess tard, 
perot es tindrat present en la qualificacios penalitzant tot retard injustificat, via 
Tasques.
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Enunciat de l’examen:

Incidetncies: dos alumnes tenen problemes en penjar la tasca de l’examen parcial. 
Les ressolem via email. I queden justificades les entregues no via campus Atenea 
sinos per correu electrotnic, uns 10 minuts i una hora mess tard, en cada cas.

Es pengen les solucions de l’examen al Campus Atenea.
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Es posen les notes via Qualificacios de la Tasca i apareix directament a les 
Qualificacions de l’assignatura.

Cinquet avíss , recordo que tenen les notes posades, i recordo possibilitat de revisios. 
Nomess una alumne en demana revisios, via Fotrum.

 Abril de 2020


	Assignatura, crèdits, quadrimestre
	Nombre d’estudiants
	Titulació i Centre
	Professor/a
	Descripció
	

