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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Aspectes Generals 
Com a alumne del Màster en formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat he realitzat un període de Pràctiques en un centre d’Educació Secundària de la ciutat 
de Barcelona. Ha estat precisament durant l’estada al centre quan he pogut conèixer més a 
fons i participar del funcionament del sistema educatiu. 

El centre on he realitzat les Pràctiques disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge basat en 
Moodle que s'està fent servir de manera testimonial i pràcticament com a repositori de 
documents del professorat per als estudiants i lliuraments de tasques dels estudiants per al 
professorat. En particular el professorat de l’àrea de Matemàtiques fa un ús més aviat escàs 
d’aquest entorn virtual. 

En vista de la infrautilització d’un recurs com aquest, que ofereix tantes possibilitats 
didàctiques, és quan em plantejo que la dinamització de l’entorn virtual en l’àrea de 
Matemàtiques seria un tema interessant a treballar en el marc del Treball Final de Màster. En 
concret es pretén dinamitzar el treball autònom de l’alumnat fora i dins de l’aula a partir dels 
qüestionaris de Moodle. Aquestos qüestionaris són una eina pròpia de l’entorn virtual que 
ofereix múltiples opcions que ens permetran generar continguts tant de treball a casa com 
d’avaluació. 

 

1.2 Objectius 
El principal objectiu del present Treball Final de Màster és el de catalitzar el funcionament de 
l’entorn virtual d’aprenentatge del centre de secundària on he realitzat el Pràcticum a partir de 
la generació de material didàctic en el mateix entorn virtual. Donat que aquest material generat 
romandrà en l’entorn virtual del centre, l’objectiu final serà que els professors aprofitin el 
material generat de cara a cursos vinents i que s’animin a crear-ne de nou per així formar una 
àmplia base de dades de continguts, que permeti crear activitats variades amb una certa 
facilitat. 

Un altre objectiu important és que els alumnes es familiaritzin amb aquest tipus de recursos 
virtuals, ja que és més que probable que un cop entrin a la universitat hagin de treballar 
periòdicament amb un entorn virtual molt similar.  

Es pretén també fomentar l’autoavaluació dels alumnes, ja que a partir de les activitats que es 
poden fer en línia a través de l’entorn virtual l’alumne pot obtenir una qualificació i una 
retroacció per part del professor en el mateix moment el que acaba l’activitat. 

S’ha procurat que l’alumnat es familiaritzés amb els testos de qüestions multi-elecció ja que és 
un tipus de prova que requereix ser afrontada d’una manera diferent i que també més endavant 
es trobaran amb freqüència. 

 

1.3 Estructura del TFM 
El Treball Final de Màster s'organitza al voltant de 4 capítols a més a més del present. 
Aquestos permeten seguir el procés d’anàlisi portat a terme durant el treball i arribar a emetre 
unes conclusions. 
 
En primer lloc, en la definició i context del problema es pretén reflectir la situació inicial de la 
utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge i establir les directrius procedimentals de la nostra 
actuació a fi de millorar-ne i incrementar-ne l’ús per part del professorat. També en aquest 
capítol s’exposarà com s’ha coordinat amb el centre la implementació del TFM i com s’han 
consensuat els continguts dels qüestionaris amb el professor responsable.  
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Seguidament, es tracta la descripció de la solució, en aquest capítol es descriuran els 
processos que s’han succeït en la generació de continguts, és a dir com podem introduir 
aquestos qüestionaris en Moodle, i com introduir-los amb llenguatge matemàtic. Es comentarà 
també les diferents configuracions d’un qüestionari segons la finalitat que li vulguem donar i 
finalment es plasmaran les qüestions introduïdes a la base de dades que seran en les que 
s’articularan les activitats. 
 
En el següent capítol de resultats es mostrarà la implementació de la feina feta en dos grups 
reals de 1r de Batxillerat, a través d’una prova individual puntuable. Es compararan les 
qualificacions obtingudes en aquesta prova amb les que normalment s’obtenen en una prova 
convencional, i es recolliran també les valoracions de l’experiència per part de l’alumnat. 
 
Finalment, a l’últim apartat es resumeixen les conclusions, productes de l’estudi previ, 
l’experiència pràctica i l’anàlisi dels resultats que s’han pogut determinar. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

2.1. Situació Inicial 
El Centre de Secundària que ha servit de suport per a aquest TFM és un centre dels 
considerats grans, consta de 1040 alumnes entre les etapes d’ESO i de Batxillerat dividits en 6 
línies tant a l’ESO com al Batxillerat. D’aquestos, la totalitat dels alumnes de l’ESO cursen la 
matèria de Matemàtiques per tractar-se d’una matèria comuna, i al voltant del 80% dels 
alumnes la cursen en l’etapa del Batxillerat ja sigui en la modalitat Científico-Tècnica o de 
Ciències Socials. (1) 

Donada la dimensió del centre, aquest disposa, com s’ha comentat amb anterioritat, d’un 
entorn virtual d’aprenentatge (2) a fi de facilitar la gestió dels grups, la transmissió de 
documents o el treball dels alumnes. No obstant això, el professorat del Departament de 
Matemàtiques fa un ús més aviat escàs per no dir nul d’aquesta plataforma. 

En la següent figura es pot observar el darrer accés del professorat de matemàtiques de 1r de 
Batxillerat al campus virtual. 

 

Figura 1. Darrer accés del professorat de matemàtiques al Campus Virtual. 

 

Com es pot veure en la figura, dels 5 professors de Matemàtiques que actualment donen 
classe a 1r de Batxillerat, només un d’ells mostra activitat durant el curs actual, i n’hi ha 3 que 
fa més de dos anys que ni tan sols han accedit al campus virtual 

Aquestes dades ens indiquen la dimensió que podria adquirir la implementació d’activitats a 
través de l’entorn virtual existent si s’arribés a desplegar a la totalitat de cursos on s’imparteix la 
matèria de Matemàtiques. 

Donat que el meu tutor del Pràcticum imparteix l’assignatura de Matemàtiques a l’etapa de 
Batxillerat, el contingut de les qüestions generades s’ha modelat per al nivell de 1r de Batxillerat 
en la seva modalitat Científico-Tècnica. 
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2.2. Actuacions Realitzades 
En primer lloc l’administrador de la plataforma va haver de crear-me un compte com a professor 
de 1r de Batxillerat dins del campus virtual per a què podés iniciar el Treball. Només després 
d’haver-me donat d’alta podia editar nous continguts dins del campus. 

El següent que vaig fer va ser parlar amb el meu tutor de pràctiques per veure si estava 
disposat a deixar-me implementar el resultat del meu TFM en els dos grups de 1r de Batxillerat 
als que ell fa classe. Des d’aquí aprofito per agrair-li la seva disponibilitat i confiança, ja que es 
va mostrar molt receptiu amb la idea des del primer moment.  

La següent cosa a decidir era el tipus d’activitat que es plantejaria a l’alumnat, quan es 
realitzaria i si aquesta seria puntuable o no per als alumnes. Es va decidir de fer una prova 
individual al centre, ja que d’aquesta manera es podria veure in situ com l’alumnat feia les 
activitats. Aquesta prova seria puntuable a fi de motivar els estudiants i per a poder tenir 
elements de comparació amb els resultats obtinguts en proves ordinàries. El tipus de qüestions 
que es plantejarien a la prova serien qüestions multi-elecció, a excepció d’uns casos particulars 
que es comentaran més endavant. 

 

2.3. Temporització i Continguts 
La prova es realitzaria l’últim dia de curs de cada grup (5 i 6 de juny) la setmana abans dels 
exàmens finals i es realitzaria a l’aula d’informàtica del centre on cada alumne disposaria d’un 
ordinador de manera individual. 

La prova tindria caràcter d’examen parcial, per tant els continguts havien de ser els mateixos 
que corresponien a l’últim tema explicat durant el curs, que en aquest cas era el tema de 
Derivades. (3) 

Aquest tema es dividiria en 5 grans grups, que alhora es correspondrien amb la classificació 
que es farien de les qüestions en el moment d’entrar-les a la base de dades del campus virtual: 

• Concepte de Derivada 

• Derivades a partir de la definició 

• Derivades immediates i amb operacions 

• Regla de la Cadena 

• Aplicacions de la Derivada. Punts Singulars 

Seran precisament les qüestions referents a aquest últim apartat les que no es respondran 
mitjançant l’elecció múltiple, ja que donada la seva naturalesa, l’alumne podria obtenir la 
resposta correcta a partir de substituir els diferents candidats en la funció sense necessitat 
d’aplicar la Derivada que és precisament el que s’està avaluant. 

 

El següent exemple mostra aquesta problemàtica. 

• Per a quin valor de x la funció ���� � �� � 2� pren el seu valor mínim? 

 

  

La manera de resoldre’l seria igualar la derivada a zero, és a dir: 

                                           �	��� � 2� � 2 � 0      �        x=1 

 

a) x=1  c)    x=-1 

b) x=2  d)    x=-2 
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Però substituint a la funció original podem veure que: 

��1� � �1, ��2� � 0, ���1� � 3, ��2� � 0 

I per tant deduir que el valor de x que fa que la funció f(x) prengui el seu valor mínim és x=1, 
sense haver hagut de calcular la derivada. 

Per aquest motiu, en les qüestions referents a aquest apartat l’alumne haurà d’introduir el 
valor numèric de la resposta en una casella. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

3.1. Consideracions Prèvies 
En el moment que vaig començar a generar preguntes, o més ben dit, intentar generar-les, la 
primera problemàtica va aparèixer de seguida, no sabia com fer que la plataforma reconegués 
el llenguatge matemàtic que volia introduir a les preguntes, i a més no hi havia cap editor 
d’equacions en el generador de preguntes.  

Va ser el meu Director de TFM qui em va orientar en aquest sentit, per a què Moodle (4) 
reconegui una expressió matemàtica, s’ha d’introduir de la mateixa manera i en el mateix lloc 
on s’introdueix el text, però s’ha d’introduir amb llenguatge LaTeX. Així i tot, el filtre de 
reconeixement de llenguatge LaTeX ha d’estar activat, i només ho pot activar o desactivar 
l’administrador del Campus Virtual. En el cas de l’entorn virtual en el que estava treballant, 
aquest estava desactivat, una evidència més del poc que l’Àrea de Matemàtiques fa del 
Campus Virtual. 

En la següent figura es pot veure la manera d’introduir el llenguatge matemàtic a Moodle: 

 

                Figura 2. Introducció d’expressions matemàtiques amb llenguatge LaTeX 
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En la figura anterior es pot observar com en el quadre de text que hi ha per defecte al costat 
d’on posa pregunta , s’introdueix de la mateixa manera el text de l’enunciat de la pregunta que 
l’expressió algebraica que determina la funció. 

El fet que les expressions algebraiques s’haguessin d’introduir amb LaTeX, i sense cap editor 
d’equacions, em va representar un handycap força important. Era el primer cop que utilitzava 
aquest llenguatge, i per tant en un inici la proporció de preguntes mal formulades i la lentitud a 
l’hora de formular-les eren elevadíssimes. A partir d’un manual de consulta (5), poc a poc els 
temps i les errades van anar disminuint. Més tard vaig descobrir un programari lliure, el LYX (6) 
que traduïa d’un editor d’equacions a llenguatge LaTeX, que va resultar ser molt útil per a 
aquelles expressions més complicades. 

 

3.2. Generació de Preguntes 
Per a la generació de preguntes el primer que s’ha de fer és escollir el tipus de pregunta que 
voldrem fer. 

En la figura següent es mostra el desplegable que ofereix els diferents tipus disponibles: 

 

            Figura 3. Tipus de Preguntes 

Com s’ha comentat amb anterioritat, les preguntes que es generaran en el marc del present 
TFM, seran del tipus Opcions Múltiples , a excepció de les preguntes pertanyents a l’apartat 
d’Aplicacions de la Derivada que seran del tipus Resposta Breu pels motius explicats en 
l’apartat 2.3. d’aquesta Memòria. 

S’han escollit aquestos tipus de preguntes ja que són les que donen menys respostes errònies 
falses en una prova, és a dir la resposta correcta és objectiva, mentre que en altres tipus de 
pregunta p.e. les de Resposta Oberta  seria pràcticament impossible que la resposta donada 
per l’alumne, to i que fos correcta, coincidís amb la prescrita com a correcta pel professor, i per 
tant el programa la interpretaria com a incorrecta. 

Un cop s’ha seleccionat el tipus de pregunta es redacta l’enunciat de la manera que es mostra 
en la Figura 2 i es desa en un dels apartats que prèviament s’han creat en funció del contingut 
o tipologia de la pregunta. 

En la figura següent es poden veure les diverses categories en què s’estructuren les preguntes: 
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        Figura 4. Categories de Preguntes 

3.3. Tipus de Qüestionaris 
A partir de les preguntes que s’han creat i guardat a la base de dades del Campus Virtual, es 
poden generar qüestionaris de diferent naturalesa segons el tipus d’activitat que es pretén que 
l’alumne realitzi.  

En la figura següent es pot veure les diferents opcions que s’ofereixen a l’hora de configurar un 
qüestionari de Moodle: 
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    Figura 5.Configuració d’un qüestionari de Moodle 

A continuació es detallen el significat de les opcions de configuració més rellevants que 
apareixen quan afegim un qüestionari: 

• Barreja preguntes:  Disposa l’ordre de les preguntes de forma aleatòria. 

• Barreja dins les preguntes:  Disposa aleatòriament les possibles respostes en les 
preguntes d’elecció múltiple. 

• Cada intent reprèn l’anterior: En cas d’estar activat, mostra les respostes introduïdes 
en l’anterior intent al començar de nou un mateix qüestionari. 

• Mètode de qualificació:  La qualificació d’un qüestionari es podrà escollir entre la 
obtinguda en el primer intent, la obtinguda en el darrer intent, la nota mitjana dels 
intents o la nota màxima obtinguda. 

• Mode Adaptatiu:  En cas d’estar activat, l’estudiant tindrà diverses opcions de 
contestar la mateixa pregunta quan hagi seleccionat una resposta incorrecta fins i tot 
en un mateix intent. 

• Aplica penalitzacions: És el factor que es restarà a la puntuació de la pregunta 
depenent d’en quina oportunitat s’hagi contestat correctament. 

• Els estudiants poden revisar: Permet configurar en quin moment els estudiants 
poden revisar les respostes, puntuacions, retroaccions o solucions després d’haver 
acabat un qüestionari. 

Veiem doncs quines seran les característiques que haurem de tenir en compte segons si 
pretenem afegir un qüestionari que sigui una prova o que sigui per a què els alumnes el puguin 
treballar com una activitat: 

• Qüestionari Prova: S’autoritzarà només un intent per alumne per a realitzar el 
qüestionari i normalment durant un període de temps acotat i amb un temps màxim de 
realització. En una prova de preguntes d’elecció múltiple, és interessant activar la 
barreja dins de les respostes ja que d’aquesta manera es dificulta que els alumnes 
puguin copiar. Òbviament, el mode adaptatiu haurà d’estar desactivat i els estudiants 
podran consultar els seus resultats i les solucions del qüestionari només després que 
aquest es tanqui. La qualificació d’aquest qüestionari serà la que s’obtingui en aquest 
únic intent. 

• Qüestionari Activitat: L’objectiu d’aquest tipus de tasca és que l’alumne pugui 
practicar les activitats que es proposen, i per tant com més cops millor, és a dir és 
interessant que el nombre d’intents per qüestionari sigui il·limitat per a què l’alumne el 
pugui repetir tants cops com vulgui. La qualificació del qüestionari, és menys rellevant 
quan es tracta d’una activitat, per tant a fi d’incentivar l’alumne a que el treballi 
repetidament és interessant que la qualificació sigui la més alta de les obtingudes. 
L’activació del mode adaptatiu a mi personalment no em convenç,sobretot en 
preguntes d’elecció múltiple, ja que el que fa és que l’alumne vagi responent de forma 
aleatòria fins que encerta la resposta correcta. 

Els dos tipus de qüestionari es podran treballar sigui dins que fora de l’escola. 
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3.4. Introducció de les Preguntes als Qüestionaris 
Per a introduir les preguntes en un qüestionari, primer s’ha de seleccionar la categoria de la 
pregunta, i des d’allà es poden seleccionar les preguntes ja sigui de manera individual, o tal i 
com es mostra en la figura següent, es pot ordenar una selecció aleatòria d’un nombre 
determinat de preguntes dins de la categoria seleccionada. 

 

      Figura 6. Incorporació de preguntes 

Un cop afegides, aquestes se les podrà assignar l’ordre que es desitgi. 

 

         Figura 7. Ordenació de preguntes 
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3.5. Preguntes Generades 

3.5.1.  Concepte de Derivada 
Amb aquestes dues preguntes el que es pretén es veure si l’alumne ha entès què significa  el 
concepte de Derivada, més enllà de si en sap calcular o no.  

Donada la seva importància, totes dues preguntes formen part de la prova realitzada. A més la 
primera pregunta serà l’única de tota la prova que té més d’una resposta correcta. 
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3.5.2.  Derivada a partir de la Definició 

3.5.2.1. Derivada en un punt 
L’Objectiu d’aquestes preguntes és que l’alumne trobi el valor de la derivada en un punt donat, 
és a dir el pendent de la recta tangent a la funció en aquell punt, a partir de la definició i sense 
utilitzar les taules de les derivades. Per aquest motiu es demana trobar l’expressió última a la 
que s’ha de fer el límit i no es demana directament el valor, ja que aquest el podrien trobar 
sense necessitat d’implementar la definició,  

D’aquestes dues preguntes se n’afegirà de forma aleatòria una al qüestionari de la prova. 
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3.5.2.2. Funció derivada 
L’objectiu d’aquestes preguntes és que l’alumne demostri que coneix com es generen les 
funcions derivades. Pel mateix motiu que en les preguntes anteriors, el que es demana és 
l’última expressió a la que s’ha de fer el límit per a trobar la funció derivada, i no pas la funció 
derivada directament. 

Les funcions escollides són relativament senzilles, ja que per a funcions més complicades, la 
determinació de la funció derivada a partir de la definició hauria resultat ser d’un nivell 
inadequat. 

D’aquestes dues preguntes se n’afegirà de forma aleatòria una al qüestionari de la prova. 
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3.5.3.  Derivades immediates i amb operacions 
El que es pretén amb les preguntes següents és avaluar si l’alumne coneix les regles de 
derivació de funcions i les propietats de la derivació amb operacions, bàsicament multiplicació i 
divisió. A més de passada es revisarà l’habilitat de l’alumne en el càlcul i en les propietats dels 
nombres, ja que aquestos exercicis presenten força operacions intermèdies abans de trobar el 
resultat final. 

D’aquestes deu preguntes se n’afegiran de forma aleatòria quatre al qüestionari de la prova. 
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3.5.4.  Derivades per la Regla de la Cadena 
Amb les següents preguntes es pretén comprovar si l’alumne ha assimilat el mètode de 
derivació de funcions compostes, és a dir si sap aplicar la regla de la cadena. Aquestos 
exercicis no són especialment complicats pel que fa al càlcul, però són molt interessants ja que 
l’alumne ha de saber identificar quina o quines funcions són dependents i quina és la principal. 
Això presenta força més dificultats als alumnes que el fet d’aplicar la pròpia regla. 

D’aquestes deu preguntes se n’afegiran de forma aleatòria tres al qüestionari de la prova. 
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3.5.5.  Aplicacions de la Derivada. Punts Singulars  
Les següents preguntes són les més interessants de totes les que s’han plantejat, són les que 
justifiquen l’existència de les altres. Aquí es planteja una problemàtica que s’ha de resoldre a 
partir de la derivada i per tant és necessari que es dominin bé els mecanismes i les regles de 
derivació però és encara més important conèixer el seu significat per a saber com aplicar-ho. 

Donat que la prova es realitza sobre un alumnat que acaba de veure per primer cop el tema de 
derivades, s’ha introduït només una pregunta d’aquesta categoria de forma aleatòria de les 
dues que es presenten a continuació. 

 

 

 

 

 



Resultats 
 

24 
Promoció del treball dels estudiants fora de l’aula a partir  
de la implementació de qüestionaris d’autoavaluació de Moodle. 

 

4. RESULTATS 
 

Els dies 5 i 6 de juny coincidint amb l’última sessió del curs de la matèria de matemàtiques, es 
va realitzar la implementació a l’aula del qüestionari dissenyat per a la prova de derivades. Els 
dos grups-classe que van realitzar la prova, la van desenvolupar a l’aula d’informàtica del 
centre on cada alumne va poder comptar amb un ordinador per cadascú. 

En iniciar la prova el segon dia amb el segon grup, es van produir problemes amb el servidor, i 
les preguntes del qüestionari no es visualitzaven correctament. Com que els alumnes 
disposaven només d’un intent per a realitzar la prova, es va haver de configurar un qüestionari 
nou per a que podessin iniciar la prova de nou. 

Els alumnes disposaven de 50 minuts per a respondre a 12 preguntes seleccionades tal i com 
s’ha exposat en l’apartat anterior. Aquest temps va resultar ser suficient, ja que l’alumne més 
ràpid en realitzar la prova va trigar 32 minuts, i no hi va haver cap alumne que deixés de 
respondre cap pregunta per manca de temps. 

Pel que fa a les qualificacions obtingudes en la prova, es va haver de fer una correcció a la 
baixa de les qualificacions que es transmetien automàticament en acabar el qüestionari. Aquest 
fet es deu a què Moodle no exerceix penalització sobre les respostes incorrectes en les 
preguntes d’elecció múltiple, per tant a fi d’obtenir una qualificació objectiva, es van recorregir 
manualment els qüestionaris per aplicar una penalització d’1/3 de punt per resposta incorrecta 
(4 possibles respostes per pregunta) i així transformar el qüestionari en un qüestionari objectiu. 
Previ a l’inici de la prova es va informar els alumnes d’aquesta penalització per resposta 
incorrecta.  

La nota mitjana obtinguda pels alumnes abans de la correcció manual va ser de 7,06/10, i 
després d’aquesta va ser de 6,49/10, per tant la penalització mitjana va ser de 0,57/10, o el que 
és el mateix, una mitjana de 2 respostes incorrectes per alumne. La mitjana de preguntes 
sense respondre ha estat d’1,5, per tant es pot dir que els alumnes han tingut en compte 
aquest factor de penalització a l’hora de respondre. 

El fet d’haver objectivat el qüestionari, fa que puguin comparar les qualificacions obtingudes en 
una prova realitzada a partir d’un qüestionari Moodle amb les qualificacions obtingudes per 
aquells mateixos alumnes en una prova convencional. Es dona la circumstància que a un dels 
grups que van realitzar el qüestionari Moodle, els havia realitzat una prova durant el Pràcticum. 

La Taula següent mostra les qualificacions obtingudes per part de cada alumne en les dues 
proves: 

 
Prova Convencional Qüestionari Moodle  Diferència 

Alumne 1 3,50 7,77 4,27 

Alumne 2 9,00 8,75 0,25 

Alumne 3 10,00 7,77 2,23 

Alumne 4 8,75 8,47 0,28 

Alumne 5 6,00 3,61 2,39 

Alumne 6 2,55 5,00 2,45 

Alumne 7 6,50 6,67 0,17 

Alumne 8 6,75 5,55 1,20 

Alumne 9 6,50 8,47 1,97 

Alumne 10 9,40 7,22 2,18 

Alumne 11 5,25 6,94 1,69 

Alumne 12 0,00 7,22 7,22 
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Alumne 13 3,50 7,36 3,86 

Alumne 14 10,00 8,05 1,95 

Alumne 15 5,40 6,39 0,99 

Alumne 16 6,80 6,80 0,00 

Alumne 17 8,25 6,52 1,73 

Alumne 18 5,50 2,08 3,42 

Alumne 19 5,50 4,59 0,91 

Alumne 20 10,00 7,36 2,64 

Alumne 21 9,75 6,80 2,95 

Alumne 22 4,00 7,36 3,36 

Alumne 23 1,60 5,69 4,09 

Alumne 24 8,90 6,25 2,65 

Alumne 25 9,75 8,47 1,28 

Alumne 26 4,00 5,42 1,42 

Alumne 27 7,50 6,52 0,98 

Alumne 28 7,25 3,19 4,06 

Alumne 29 7,75 5,42 2,33 

    MITJANA 6,54 6,47 2,24 
          Taula 1. Camparativa de qualificacions 

 

Es pot observar que la mitjana de les qualificacions obtingudes són pràcticament idèntiques, 
però la diferència de qualificació que ha obtingut particularment cada alumne és força 
important. Aquesta diferència es podria explicar a partir dels següents condicionants: 

• El temari de les proves no era el mateix. 

• La dificultat o facilitat que té un alumne concret a l’hora de respondre a preguntes de 
múltiples opcions. 

A més podem observar que no hi ha cap alumne que suspengui les dues proves, aquest fet pot 
estar condicionat per: 

• Motivació dels alumnes que van suspendre la primera prova. 

• Relaxament dels alumnes que van aprovar la primera prova. 

 

En la següent figura podrem observar la distribució en ambdues proves a partir d’un diagrama 
de dispersió i de l’ajust de la recta de regressió. 
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     ............Figura 8 . Relació entre les qualificacions obtingudes 

 

Degut als possibles motius explicats abans, podem veure que la correlació entre ambdues 
variables no és massa forta. 

 

L’acceptació que els alumnes van demostrar envers els qüestionaris de Moodle, ja sigui com 
una prova individual, o com a activitat per realitzar a casa va ser més que satisfactòria. Es van 
mostrar força entusiasmats. Caldrà veure d’ara endavant a partir de la implantació per part del 
professorat del centre, si aquest entusiasme era per la metodologia de les activitats o per la 
novetat que representava per ells realitzar una activitat en un suport virtual. 
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5. CONCLUSIONS 
 

Després d’haver realitzat la generació de continguts per a la base de dades de l’entorn virtual 
d’aprenentatge del centre i d’haver realitzat la implementació d’aquestos en dos grups-classe 
reals s’extreuen les següents conclusions: 

• El seguiment per part del meu tutor del centre del procés d’implementació, ha fet que 
se li despertés la curiositat en aquest sentit i que es plantegi de proposar activitats a 
través d’aquest entorn virtual de cara a cursos vinents. 

• La resposta dels alumnes en treballar la prova a través del campus virtual ha estat molt 
bona. De fet és un mitjà on es senten del tot còmodes i que el fan molt més seu que el 
propi professorat. 

• Tot i no estar-hi gaire familiaritzats, els alumnes han presentat una bona actitud a l’hora 
de respondre preguntes de múltiple opció. Pocs han estat els que han respost de forma 
aleatòria aquest fet es contrastable, ja que les qualificacions obtingudes són molt 
similars a les que s’obtenen a partir de les proves convencionals. 

• Tot i que finalment la implementació en els grups-classe s’ha centrat en la realització 
d’una prova individual a l’aula, s’han donat les prescripcions necessàries per a poder 
generar qüestionaris més adients per a altres tipus d’activitats. 

• En el centre romandran els continguts generats a partir dels que es podran elaborar 
activitats que fomentin l’aprenentatge autònom de l’alumne fora de l’aula. 
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