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1. Creació d’una activitat
Una activitat de trivial es crea com a qualsevol altre activitat de Moodle. La pantalla de creació 
que es mostra a l’usuari és la següent:

 



2. Pantalla inicial
 
Si es un alumne només se li mostren 2 opcions:

- Continuar partida.
- Iniciar una nova partida

Si la activitat té un temps associat, i encara no ha arribat la data d’inici de l’activitat, l’alumne 
veu un missatge, i si l’activitat ja ha acabat també.
 
Si es un professor, a més a més se li mostren les següents opcions:

- Gestionar la activitat.

 



3. Gestionar l’activitat
Quan un professor selecciona que vol gestionar una activitat, se li mostra una pantalla amb les 
següents opcions:
- Gestió de temes.
- Gestió de preguntes.
- Veure resultats.
- Estadístiques.
 

 



3.1 Gestió de temes
Al professor se li mostra una llista de tots el temes que s’han creat. Es poden crear temes 
omplint el formulari de sota la llista. També pot assignar preguntes a un tema quan es clica a 
sobre del nom d’un tema.
Finalment, també es pot assignar temes a l’activiat actual, clicant al link “Asign topic to activity”.
 

 
 

 

 



3.1.1 Assignació de preguntes a un tema
Tal i com es veu a la següent imatge, es mostren dues llistes, una amb les preguntes existents 
que no estan associades a cap tema, i un altre amb les preguntes que ja pertanyen al tema. 
Per a afegir o eliminar una pregunta d’un tema es selecciona a la llista corresponent i es clica al 
botó d’afegir o eliminar segons el que es vulgui fer.
 

 

 

 



3.1.2 Asignació de temes a una activitat
 
Per a poder jugar correctament, cal indicar sobre quins temes es faran preguntes en una 
activitat. S’ha de seleccionar un tema de la llista que apareix a l’esquerra de la pantalla i clicar 
en el botó afegir.
 

 



 

3.2 Gestió de preguntes
 
Quan es selecciona la gestió de preguntes es mostra una llista amb totes les preguntes 
existents. Es pot crear, consultar, editar i eliminar una pregunta.

 

 

 



3.2.1 Crear una pregunta
S’han de introduïr les dades de la pregunta en el formulari que es mostra a continuació. 
Apareixen una entrada per a cada una de les possibles respostes de la pregunta, i cal indicar 
quina resposta es la correcta.
 

 

3.2.2 Editar una preguna
Es mostra el mateix formulari que al crear una pregunta, però amb les dades de la pregunta. 
Cal modificar les dades que es volen cambiar.

 

3.2.3 Eliminar una pregunta 
Es clica al enllaç d’eliminar una pregunta.

 



3.3 Consultar resultats
Es mostra una llista amb els estudiants associats a l’activitat i la seva puntuació.
 

3.4 Consultar estadístiques
Es poden veure les estadístiques sobre les preguntes de l’activitat.
 

 

 



4. Jugar una partida

4.1 Pantalla del taulell
Es mostra el tauler del joc, amb la casella actual lleugerament il·luminada. L’usuari ha d’apretar 
el botó de tirar el dau i a continuació se li mostrarà un missatge informatiu amb la puntuació 
treta. 
 

 

 



4.2 Pregunta
Se li mostra a l’usuari una pregunta del tema que li ha tocat. Disposa d’un temps limitat per a 
contestar la pregunta. Si se li acaba el temps, es torna a la pantalla del taulell.
 

 

 



4.3 Resultat de la pregunta
Es mostra un missatge informant a l’usuari de si ha contestat la pregunta correctament o no. 

En cas que hagi fallat la pregunta, l’usuari te l’opció de veure la teoria associada a la pregunta.

 


