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1. Introducció 

Cada dia més centres disposen d‟un campus virtual basat en Moodle. Moodle (Modular Object 
Oriented Distance Learning Environment) és un programari de codi lliure que permet la creació 
d‟entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge.  
Ara bé, generalment he pogut observar que l‟ús que es fa del campus virtual és principalment 
com a eina per a dipositar material i es desaprofita la gran interactivitat que proporciona un 
campus virtual creat amb Moodle. A més de servir com a dipòsit de material, amb Moodle es 
poden realitzar diferents tipus d‟activitats didàctiques com qüestionaris, fòrums o lliçons. 
 
La finalitat d‟aquest Treball de Fi de Màster ha estat dissenyar i implementar un banc de 
preguntes que permetés generar col·leccions de qüestionaris per a l‟assignatura de 
matemàtiques, utilitzant les prestacions que ofereix l‟entorn Moodle.  
 
Aquest banc de preguntes està format per qüestions multinivell (que inclou preguntes de reforç, 
de comprensió, d‟aplicació i d‟ampliació) adreçades a l‟alumnat de 4t d‟ESO. Això permet que a 
partir d‟aquest banc de preguntes es puguin realitzar qüestionaris que responguin a diferents 
nivells de dificultat.  
La disposició d‟aquest banc de preguntes multinivell té com a objectiu que l‟alumnat pugui 
construir el seu procés d‟aprenentatge a partir de la reflexió de la pròpia pràctica. És a dir, 
aprofitar l‟ús de la plataforma Moodle per promoure un aprenentatge interactiu basat en la 
pràctica i l‟error mitjançant qüestionaris autoavaluables. 
D‟altra banda, també és una eina que pot facilitar al professorat el tractament de la diversitat de 
l‟alumnat. Això s‟aconsegueix mitjançant la realització de diferents qüestionaris, confeccionats 
amb les preguntes multinivell, que s‟adaptin a les necessitats específiques dels estudiants.  
 
Aquests qüestionaris han estat pensats per a que puguin ser utilitzats en diferents contextos 
com: 

 proves diagnòstiques de nivell en començar un tema específic per a tenir un 
coneixement inicial del grau de coneixements dels estudiants 

 proves de recapitulació en el transcurs d‟una unitat didàctica que permeten detectar 
quins són els continguts que no han quedats clars i que requereixen més atenció 

 qüestionaris que puguin intervenir en els processos d„avaluació de l‟assignatura amb 
l‟avantatge de que la seva correcció és immediata i automatitzada ( fins i tot, es poden 
exportar a un full de càlcul) 

 activitats d‟autoaprenentatge a l‟aula que faciliten que l‟alumnat pugui detectar les 
seves mancances i que el professorat pugui atendre de manera personalitzada a cada 
alumne amb l‟avantatge de saber quines són les seves necessitats 

 proves d‟autoavaluació en hores no lectives que facilitin a l‟alumnat la monitorització del 
seu rendiment en un moment determinat del procés d‟aprenentatge 

 
Per a que els qüestionaris puguin ser efectius en aquests els contextos citats, s‟hauran de 
dissenyar els qüestionaris amb les característiques més adients per a cadascun d‟ells, fent 
servir les múltiples opcions d‟implementació que ofereix la plataforma Moodle. 
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2. Definició i context del problema 

Avui en dia vivim en una societat cada vegada més digital, on les noves tecnologies de la 
informació formen part de la vida quotidiana de l‟alumnat.  
L'alumnat actual, ha nascut sota la influència d'una societat on prima la informació instantània a 
causa de l‟ús quotidià de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). Són natius 
digitals completament adaptats a les noves formes d'oci i d‟aprenentatge que ofereixen les 
telecomunicacions. Ja no fan servir el llapis i el paper, sinó el ratolí i les pantalles tàctils. És a 
dir, hi ha una diferència abismal entre la seva manera de desenvolupar-se fora de l'aula, i la 
manera de fer-ho dins d'aquesta. Per tant, les noves tecnologies han d‟arribar a l‟aula i també 
han de formar part de la seva vida acadèmica.  

No obstant, que els alumnes actuals siguin natius digitals no vol dir que siguin competents 
digitals. Encara que estiguin completament familiaritzats amb l‟ús de les TIC, s‟ha de fomentar 
que l‟alumnat sigui competent en les TIC. L‟objectiu general de la competència bàsica digital, 
segons Ardid et al. (1), és que “en acabar l‟escola, l‟alumnat sigui un usuari informat de les 
possibilitats de les TIC i estigui capacitat per aplicar selectivament els instruments TIC 
apropiats en els àmbits personal, laboral, social i com a suport bàsic per a l‟aprenentatge 
continuat al llarg de tota la vida”. 

És a dir, els estudiants han de saber tractar la informació que troben per la xarxa i tenir un 
esperit crític i reflexiu amb ella. Llavors, en el moment d‟elaborar una programació didàctica 
que tingui com a objectiu desenvolupar les competències bàsiques de l‟alumnat, sembla lògic 
que s‟integrin les TIC a les activitats diàries realitzades a les aules i que aquestes siguin una 
eina vehicular de l‟aprenentatge. 

El ràpid i constant avanç de les noves tecnologies, i les noves metodologies educatives que 
sorgeixen a partir d‟aquestes, requereixen un temps d‟adaptació i assimilació. Això provoca que 
no es tregui tot el rendiment possible que ofereixen la totalitat de recursos tecnològics 
disponibles avui en dia i que permeten millorar el procés d‟ensenyament/aprenentatge. 

He pogut observar que un dels recursos dels quals no es treu tot el profit que ofereix és la 
plataforma Moodle. Generalment no s‟aprofita la interactivitat que proporciona aquest 
programari i s‟utilitza, principalment, com a plataforma per a dipositar material (per exemple, per 
dipositar la teoria d‟una unitat didàctica o per a que l‟alumnat pugui fer lliuraments online de 
treballs). Però Moodle possibilita la creació de qüestionaris que proporcionen un model 
d‟aprenentatge actiu amb el que és més fàcil atraure l‟atenció dels estudiants i aconseguir 
estimular la seva curiositat envers els continguts d‟una assignatura.  

Com la meva tutora de pràcticum donava matemàtiques al curs de 4t d‟ESO, vaig decidir 
realitzar un banc de preguntes per a aquest nivell educatiu. En disposar d‟un banc de 
preguntes, els docents només haurien de confeccionar els qüestionaris amb les preguntes, ja 
implementades, més adients al tipus d‟activitat que es vulgui fer. D‟aquesta manera, el 
professorat no hauria de fer la inversió inicial de temps que suposa la creació d‟aquest banc de 
preguntes. 

L‟objectiu d‟aquest banc de preguntes és facilitar la tasca d‟aprenentatge a l‟àrea de 
matemàtiques mitjançant l‟ús d‟aquesta eina informàtica. És a dir, aconseguir aplicar les TIC 
per millorar el procés d‟aprenentatge de l‟alumnat i proporcionar, mitjançant les diferents 
opcions dels qüestionaris creats amb Moodle, les eines necessàries per a que l‟alumne pugui 
detectar i superar les seves pròpies mancances. 

D‟altra banda, el banc de preguntes també té com a objectiu facilitar la tasca d‟ensenyament 
per part del professorat. La confecció de diferents qüestionaris que s‟adaptin a les necessitats 
específiques dels estudiants, afavoreix el tractament de la diversitat per part del professorat. 
Amb l‟ajuda de les preguntes multinivell els docents disposen de la possibilitat de preparar 
diversos qüestionaris, amb preguntes de reforç o d‟ampliació segons convingui, per tal d‟oferir 
la màxima flexibilitat en el procés d‟aprenentatge dels seus estudiants. 

A més, gràcies a la correcció automàtica dels qüestionaris, aquests esdevenen una eina molt 
eficient per a que el docent pugui detectar de manera immediata quines són els punts febles de 
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cada alumne. És a dir, dóna la possibilitat de saber molt ràpidament quins continguts treballats 
a l‟aula durant una unitat didàctica ha entès l‟alumne i quins no. 
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3. Descripció de la solució 

Segons s‟explica a (8), el disseny i el desenvolupament de Moodle està basat en una 
determinada filosofia d'aprenentatge que rep el nom de “pedagogia social construccionista".  
Tal i com es cita a (10), aquesta filosofia afirma que “el coneixement es construeix en la ment 
de l'estudiant, en lloc de ser transmès sense canvis a partir de llibres o ensenyaments, i en 
l'aprenentatge col·laboratiu”. 
 
En particular, entre les múltiples opcions que ofereix Moodle, l'activitat Qüestionari és una eina 
molt potent i flexible que permet als docents implementar preguntes que poden servir per 
plantejar diferents estratègies d'avaluació en diversos contextos.  
 
Els qüestionaris són una eina que proporciona als estudiants que els realitzen la informació 
necessària sobre el seu progrés en el procés d‟aprenentatge. Com que l‟alumnat pot obtenir de 
manera immediata una qualificació del qüestionari i la puntuació que ha obtingut a cadascuna 
de les preguntes que el conformen, pot determinar ràpidament quines són les seves 
mancances i, per tant, quina part de la matèria ha d‟estudiar més. Per tant, aquest tipus 
d‟activitat promou el model pedagògic del construccionisme, ja que els estudiants a partir de la 
seva pròpia experiència, poden anar construint el seu procés d‟aprenentatge. 
 
Pel que fa a la implementació del banc de preguntes que he realitzat, he classificat la col·lecció 
de preguntes per a 4t d‟ESO en 8 blocs diferents, tenint el compte el currículum d‟educació 
secundària obligatòria per al quart curs (4). Amb aquesta classificació es pretén que sigui més 
fàcil per als docents trobar les preguntes més adequades per a realitzar un qüestionari 
determinat. Aquests 8 blocs són: 
 

1. Nombres racionals i irracionals 
2. Equacions i sistemes d'equacions 
3. Polinomis 
4. Trigonometria 
5. Vectors i rectes en el pla 
6. Funcions 
7. Probabilitat 
8. Estadística 

 
D‟aquests 8 blocs, jo he implementat un banc de preguntes per al bloc de „Trigonometria‟ i un 
altre per al de „Vectors i rectes en el pla‟.  
El bloc de „Trigonometria‟ el vaig escollir perquè era la unitat didàctica que vaig impartir al 
pràcticum i pretenia fer servir els qüestionaris per a la seva realització in situ. Malauradament 
no vaig poder enllestir el banc de preguntes a temps per a poder utilitzar-les.  
El bloc de „Vectors i rectes en el pla‟ el vaig escollir perquè és una unitat didàctica que es fa al 
3r trimestre i així podia posar en pràctica els qüestionaris a l‟aula. 
 
Per fer el banc de preguntes he fet servir un compendi de problemes, amb diferents nivells de 
dificultat, extrets de diversos llibres (2), (3), (6), (7), de col·leccions d‟internet (5) i altres de 
creació pròpia.  
 
Una de les característiques dels qüestionaris Moodle és que permeten inserir imatges 
(aquestes poden ser imatges o fotografies d‟arxiu, aplicacions de GeoGebra o imatges creades 
amb un editor de fórmules com és WIRIS Quizzes -que s‟explicarà més endavant-) que són 
molt útils per al nivell educatiu involucrat. Per aquest motiu he fet servir aplicacions de 
GeoGebra extretes de (5), adaptant-les a alguns d‟aquests problemes, amb l‟objectiu d‟ajudar a 
l‟alumnat a entendre d‟una manera més visual la seva resolució. 
 
El compendi de qüestions que conformen el banc de preguntes creat amb Moodle té com a 
objectiu contribuir a que l‟alumnat assoleixi la competència matemàtica (C.B. 4) i la 
competència per al tractament de la informació i competència digital (C.B. 3), i també treballar 
la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (C.B. 7). 
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El banc de preguntes ha estat desenvolupat al campus virtual ATENEA de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i es troba disponible tant al curs “TFM: Treball qüestionaris-
80578- (Curs E)”,  com a l‟Annex 3. Per a la seva creació he fet servir els tipus de preguntes 
que ofereix la plataforma Moodle que millor s‟adaptaven als continguts de 4t d‟ESO que he 
treballat. 
 
Les preguntes que corresponen a cadascú dels temes citats anteriorment, tenen la 
nomenclatura UD(nombre del tema)_XXX. Així, per exemple, la primera pregunta del banc de 
preguntes de trigonometria rep el nom UD4_001, tal i com mostra la Figura 3.1. 
 

 

 
A continuació es detallen quin tipus de preguntes es poden implementar mitjançant Moodle, 
com es poden ampliar el tipus de pregunta matemàtiques mitjançant l‟editor de fórmules WIRIS 
Quizzes, l‟ús del feedback com a eina d‟aprenentatge i com es creen els qüestionaris. 

3.1. Tipus de preguntes implementades mitjançant Moodle 

A continuació s‟enumeren i expliquen els tipus de preguntes que han estat utilitzades per a la 
creació del banc de preguntes:  
 

 Aparellament: s‟han de relacionar unes preguntes amb la seva resposta corresponent. 
En aquest tipus de preguntes, es poden incloure solucions falses. Per tant, poden 
haver més solucions que preguntes. 
 
La següent figura (Figura 3.2.) mostra un exemple de pregunta d‟aparellament on hi ha 
quatre preguntes i cinc possibles solucions: 
 

 

Fig 3.1. Estructura del banc de preguntes 
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 Opció múltiple: s‟ha d‟escollir una (si és de resposta única), o més d‟una (si és de 
resposta múltiple), resposta correcta d‟una llista de respostes donada. 

 
La següent imatge (Figura 3.3.) mostra un exemple d‟opció múltiple amb resposta 
única: 
 

 
 

 
A continuació es mostra un exemple d‟opció múltiple (Figura 3.4.), però aquesta vegada 
amb resposta múltiple: 

 
 

 
 

 Numèrica: s‟ha d‟escriure com a solució un nombre. Aquest tipus de pregunta ofereix 
la possibilitat de permetre un determinat marge d‟error en la resposta. 
 
La següent figura (Figura 3.5.) mostra un exemple de pregunta numèrica. Com es pot 
apreciar, com a solució a aquest tipus de preguntes es poden incloure unitats. Si la 
unitat introduïda és l‟adequada, la resposta és vàlida. D‟altra banda, si no s‟inclouen les 
unitats a la solució, però la resposta numèrica és correcta, la resposta també és vàlida. 
 

Fig 3.4. Exemple de tipus de pregunta d‟opció múltiple amb resposta múltiple 

Fig 3.3. Exemple de tipus de pregunta d‟opció múltiple amb resposta única 

Fig 3.2. Exemple de tipus de resposta d‟aparellament 
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 Resposta breu: aquest tipus de pregunta s‟ha de respondre amb una paraula o una 
frase curta.  
 
En la creació d‟aquest banc de preguntes, s‟ha fet servir la resposta breu conjuntament 
amb un editor de fórmules per a que l‟alumne introdueixi una fórmula sencera com a 
resultat d‟un problema.  
Un exemple d‟això, és la pregunta de la Figura 3.6., on s‟ha utilitzar l‟editor de fórmules 
WIRIS Quizzes (les característiques i el funcionament d‟aquest editor de fórmules serà 
explicat més endavant) per a poder introduir les respostes. 
 

 
 

 
 
Gràcies a l‟editor de fórmules i a aquest tipus de preguntes, una mateixa fórmula, però 
escrita de manera diferent, pot ser donada com a vàlida si és la solució correcta. Així 
que es pot escriure la fórmula anterior com mostra la Figura 3.7. i, després d‟enviar la 
resposta, aquesta també surt com a correcta. 
 

Fig 3.6. Exemple 1 de tipus de pregunta de resposta breu 

Fig 3.5. Exemple de tipus de resposta numèrica 
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 Resposta incrustada (Cloze): consisteix en un text on es poden incrustar el nombre 
que es vulgui de respostes de diferent tipus, ja siguin d‟opció múltiple, numèrica i de 
resposta breu. Aquest tipus de pregunta ofereix un gran ventall de possibilitats ja que el 
tipus de resposta pot ser només d‟un tipus o de combinacions dels diferents tipus 
esmentats.  

 
La Figura 3.8. mostra una pregunta de resposta incrustada, on s‟han de donar 6 
respostes i cadascuna d‟elles pot tenir un pes de puntuació diferent per a que la 
puntuació total sigui coherent. En aquest cas, totes són respostes numèriques. 
 

 
 

 
 

3.2. Ús de l’editor de fórmules WIRIS Quizzes 

Com ja he comentat anteriorment, per a la implementació d‟algunes de les qüestions del banc 
de preguntes he fet servir l‟editor de fórmules WIRIS Quizzes, ja que és un mòdul que està 
carregat al campus virtual ATENEA. WIRIS Quizzes és un editor que permet afegir opcions 
addicionals de manera que es milloren els tipus de preguntes matemàtiques que es poden fer 
amb Moodle.  
Aquestes opcions addicionals es mostren a alguns dels tipus de preguntes de Moodle 
mitjançant el botó „Mostra les característiques avançades‟ (Figura 3.9.). 

 

Fig 3.8. Exemple de tipus de pregunta amb respostes incrustades 

Fig 3.7. Exemple 2 de tipus de pregunta numèrica 
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En la Figura 3.10. es pot veure l‟aspecte de l‟editor WIRIS Quizzes.  
 

 
 

 
L‟editor WIRIS Quizzes és una eina molt potent per a problemes matemàtics ja que, per 
exemple, l'alumne pot introduir una mateixa fórmula de diverses maneres i, si la resposta és 
correcta, donar-la per vàlida. 
 
A més, amb l'editor WIRIS Quizzes he pogut implementar preguntes on he introduït variables 
que prenen valors aleatoris d'un conjunt de valors concrets prèviament definits. Gràcies a 
aquesta característica es poden generar qüestionaris amb preguntes que tenen els mateixos 
enunciats, però que generen valors diferents de les variables del problema per a cada alumne.  
 
Aquestes tipus de preguntes han estat generades amb l‟ajuda de la web de WIRIS Quizzes 
(11) i han estat els problemes que més temps han requerit degut a la seva complexitat, ja que 
s‟han de buscar les comandes necessàries que siguin més adequades per a programar cada 
problema. 
També WIRIS Quizzes permet que tant en l„edició de la pregunta, com en el moment de donar 
la resposta a una pregunta, es pugui dibuixar una determinada variable. 
 
A la Figura 3.11. es mostra un exemple d‟una pregunta de Moodle del tipus de resposta breu 
creada amb l‟editor WIRIS Quizzes. Aquesta pregunta té variables que prenen valors aleatoris i 
inclou un dibuix realitzat amb el mateix editor (en aquest cas, el dibuix forma part de l‟enunciat). 
 

Fig 3.10. Aspecte de l‟editor WIRIS Quizzes quan està activat 

Fig 3.9. Manera d‟activar l‟editor WIRIS Quizzes 
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A continuació es mostra com es realitza l‟edició d‟aquesta pregunta (només es mostren els 
camps d‟especial rellevància). 
Al text de la pregunta es posen les variables que seran definides a la sessió matemàtica. 
Aquestes variables es referencien fent servir el signe # (Figura 3.12.).  
 

 
 

 
De la mateixa manera, al camp on hem de posar el valor de la solució, s‟ha de referenciar la 
variable que s‟hagi definit a la sessió matemàtica com la variable que dóna la solució a la 
pregunta (Figura 3.13.). 
 

Fig 3.12. Manera de referenciar variables a l‟enunciat d‟una pregunta realitzada amb l‟editor WIRIS Quizzes 

Fig 3.11. Aspecte d‟una pregunta realitzada amb l‟editor WIRIS Quizzes 



                                                  Ana Mª Gómez Muro 
 

Creació de qüestionaris des de l’entorn Moodle per a  

l’assignatura de matemàtiques a 4t d’ESO                                                                                                12  

 
 

 
Finalment, el camp més important és la sessió matemàtica (Figura 3.14.). En aquest exemple 
concret es creen dos punts a l‟espai formats per variables que poden prendre qualsevol valor 
comprès entre 0 a 6. Amb el primer punt , t=(t1,t1), es calcula el valor del radi, r, que tindrà la 
circumferència i el segon punt p=(p1,p2) és un punt qualsevol que forma part de la 
circumferència. Mitjançant la instrucció „circunferencia‟, es crea una circumferència que passa 
pel punt p i de radi r. I fent servir la instrucció „dibujar‟, es dibuixa la circumferència obtinguda. 
 

 
 

3.3. El feedback com a eina d’aprenentatge 

El feedback consisteix en informar a l‟alumnat dels resultats que va obtenint respecte als 
objectius d‟aprenentatge. D‟aquesta manera se‟ls ensenya a pensar i reflexionar sobre la seva 
pràctica, i es converteixen en els protagonistes del seu procés d‟aprenentatge. Clarament, 
sense pràctica i sense feedback no hi ha aprenentatge. 
 
Tenint en compte això, una de les opcions més interessants que ofereix Moodle, respecte a la 
creació de qüestionaris, són les retroaccions que ajuden a promoure el model pedagògic del 
construccionisme. Quan es creen qüestionaris amb Moodle, existeix la possibilitat de donar a 
l‟alumnat 6 opcions de revisió diferents. L‟objectiu d‟aquestes revisions és facilitar a l‟alumnat el 
reconeixement dels seus encerts i errors i que, a partir d‟aquests, puguin construir el seu propi 
procés d‟aprenentatge.  
 
A continuació s‟expliquen de manera detallada quines són aquestes opcions: 

 

Fig 3.14. Sessió matemàtica de l‟editor WIRIS Quizzes 

Fig 3.13. Manera de referenciar variables a la solució d‟una pregunta realitzada amb l‟editor WIRIS Quizzes 
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 Puntuacions: es mostra la puntuació específica de cada pregunta (on es té en compte el 
nombre d‟intents) i la puntuació total del qüestionari. 
 

 Respostes: permet que els alumnes puguin tornar les seves pròpies respostes. 
 

 Solucions: es mostren les respostes correctes de cada pregunta. 
 

 Retroacció global: són les observacions del resultat total d‟un qüestionari sencer.  A 
continuació es mostren els 5 tipus de retroacció global que he creat per als qüestionaris, 
que depenen de la qualificació que s‟hagi obtingut: 
 

o 100% > Qualificació > 80% 
“Enhorabona! Domines els conceptes d'aquest qüestionari!   ” 

o 80% > Qualificació > 60% 
“Si continues treballant així dominaràs completament els conceptes d'aquest qüestionari!   ” 

o 60% > Qualificació > 40% 
“Has de repassar alguns conceptes treballats en aquest qüestionari que no t'han quedat massa 

clars per arribar a dominar-los.   Ànims!!” 
o 40% > Qualificació > 20% 

“Has de repassar la majoria dels conceptes treballats en aquest qüestionari     Ànims!” 
o 20% > Qualificació > 0% 

“Has de repassar els conceptes treballats en aquest qüestionari      Ànims!! ” 
 

 Retroacció general: són observacions globals que es fan sobre una determinada 
pregunta. Aquesta retroacció és visible per a tot l‟alumnat i és independent del que s‟hagi 
respost. Per exemple, una retroacció general pot ser l‟adreça d‟una pàgina web on s‟ampliï 
la teoria tractada en la pregunta o fer referència a la part del llibre o dels apunts que tracten 
sobre el contingut de la pregunta. 

 Retroacció: són retroaccions específiques a cada possible resposta que un alumne pot 
donar a una determinada pregunta del qüestionari. Aquests comentaris específics es poder 
fer a les respostes de les qüestions d‟opció múltiple i a les numèriques,  
 

Tal i com s‟ha comentat anteriorment, una de les múltiples possibilitats que ofereix la 
plataforma Moodle és poder inserir aplicacions de GeoGebra dins dels seus qüestionaris. Així, 
per exemple, es poden donar retroaccions molt visuals que l‟alumne pot manipular de manera 
interactiva i que ajuden a clarificar molt més el conceptes. La Figura 3.15. mostra un exemple 
de retroacció general a una pregunta que pertany al banc generat i que ha sigut realitzada amb 
GeoGebra. 
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Les opcions de revisió es poden activar, cadascuna d‟elles de manera independent, de manera 
que l‟alumne les pugui visualitzar immediatament després de cada intent (durant dos minuts 
després d‟haver enviat el qüestionari), mentre estigui obert el qüestionari (després de passar 
dos minuts des que es va enviar el qüestionari fins que venci la data de tancament del 
qüestionari) o bé després de que es tanqui el qüestionari. 

3.4. Creació dels qüestionaris 

Per a crear un qüestionari s‟ha d‟activar el mode d‟edició i al menú „Afegeix una activitat‟ s‟ha 
de seleccionar la opció „Qüestionari‟, com mostra la Figura 3.16. 
 

 
 

 
Desprès de crear el qüestionari s‟han d‟editar les opcions que convinguin per adequar el 
qüestionari al tipus de context en el que es vulgui fer servir. 
 

 Paràmetres generals: s‟ha d‟introduir el nom del qüestionari i es pot fer una petita 
introducció del qüestionari, dels continguts que es tractaran, etc. 

 Cronometratge: permet definir una data d‟obertura i de tancament del qüestionari 
(aquest camp es pot inhabilitar), un temps màxim per a realitzar el qüestionari, un 
temps de demora entre el primer i el segon intent (si el qüestionari s‟ha configurat per a 
poder realitzar-lo dos cops) i un temps de demora entre el segon i posteriors intents (si 
el qüestionari s‟ha configurat per a poder realitzar-lo més de dos cops) 

 Mostra: permet especificar el nombre de preguntes per pàgina que es mostrarà a cada 
pantalla. Es pot definir si l‟ordre de les preguntes serà diferent cada vegada que es 

                  Fig 3.15. Exemple de retroacció general fent servir el programa GeoGebra 

Fig 3.16. Afegir un nou qüestionari a un curs de Moodle 
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realitzi el qüestionari i, en les preguntes d‟opció múltiple, permet barrejar les respostes 
dins de les preguntes. 

 Intents: permet limitar el nombre d‟intents permesos per a realitzar el qüestionari o que 
quan l‟alumne faci diversos intents de realització del qüestionari, tingui la possibilitat de 
reprendre les respostes que ha marcat anteriorment. També es pot fer, que en comptes 
d‟haver d‟acabar el qüestionari sencer per veure si les preguntes estan ben respostes, 
l‟alumne pugui anar comprovant si les seves respostes són correctes i que, de manera 
immediata, les pugui tornar a respondre (en aquests casos es pot aplicar un factor de 
penalització). 

 Qualificacions: quan es permet més d‟un intent per a realitzar el qüestionari s‟ha 
d‟escollir com es qualificarà (qualificació més alta dels intents / qualificació mitjana / 
primer intent / darrer intent) i si s‟aplicaran o no penalitzacions a cada intent realitzat. 
La qualificació es pot mostrar amb un màxim de 4 xifres decimals. 

 Opcions de revisió (explicades a l‟apartat anterior) 

 Seguretat: es pot demanar contrasenya per a restringir l‟accés al qüestionari a uns 
determinats participants i per a identificar a un determinat usuari. Gràcies a aquesta 
opció de seguretat es pot fer servir Moodle en proves d‟avaluació reals. 

 Paràmetres comuns de mòduls: es pot configurar el qüestionari per a que el 
professor visualitzi les qualificacions de l‟alumnat per grups. També es pot fer que el 
qüestionari sigui o no visible per als estudiants. 

 Retroacció global (explicat a l‟apartat anterior) 
 
Totes aquestes opcions de disseny dels qüestionaris que ofereix Moodle, permeten adaptar-los 
d‟una manera molt senzilla als diferents contextos en què es vulguin aplicar. Per exemple, si és 
vol utilitzar un qüestionari com una activitat d‟autoaprenentatge realitzada fora d‟aula, es pot 
considerar l‟opció de donar diversos intents, d‟utilitzar el mode adaptatiu i la retroacció. En 
canvi, si l‟objectiu és que el qüestionari esdevingui una activitat d‟avaluació, seria millor 
confeccionar el qüestionari sense intents i que les puntuacions i les respostes correctes 
apareguin només al final, quan tots els estudiants l‟hagin contestat. 
 
Un cop editades totes les opcions d‟un qüestionari, s‟afegeixen les preguntes del banc de 
preguntes que conformaran el qüestionari final (Figura 3.17.). 
 

 
 

 
Un cop finalitzat, es desen els canvis i es pot previsualitzar l‟aspecte final que tindrà el 
qüestionari. 
 
 
 

Fig 3.17. Afegir preguntes a un qüestionari de Moodle 
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4. Resultats 

El banc de preguntes que he creat ha estat utilitzat per a realitzar un qüestionari sobre la unitat 
didàctica de „Vectors i rectes en el pla‟. Aquest qüestionari ha estat portat a l‟aula per a ser 
treballat en parelles en 2 grups diferents de 4t d‟ESO i ha sigut realitzat per un total de 40 
estudiants. S‟ha fet servir com a una activitat d‟autoaprenentatge i de treball col·laboratiu a 
l‟aula i, a més, la puntuació d‟aquesta activitat s‟ha tingut en compte per a l‟avaluació global 
d‟aquesta unitat didàctica. 
 
En els següents apartats s‟expliquen les dificultats trobades a l‟hora d‟implementar el banc de 
preguntes, l‟experiència de portar a l‟aula un qüestionari confeccionat a partir d‟aquest banc i 
quina ha estat l‟acollida d‟aquesta activitat per part de l‟alumnat. 

4.1. Dificultats en la creació del banc de preguntes 

Com ja s‟ha explicat amb anterioritat, el banc de preguntes va ser implementat inicialment al 
campus virtual ATENEA de la UPC. Un cop realitzades totes les preguntes aquestes van ser 
exportades en format Moodle XML, per a ser importades al campus virtual del centre on he 
realitzat el pràcticum. 
 
En el moment de realitzar la importació del banc de preguntes em vaig trobar amb diversos 
tipus de problemes per importar un gran nombre de preguntes, ja que el format d‟aquestes no 
era acceptat pel Moodle del centre.  
 
Amb un conjunt de preguntes vaig tenir problemes perquè al campus virtual del centre no es 
visualitzaven correctament i, vaig haver de fer canvis en la formulació i la tipologia de pregunta. 
 
En altres preguntes em vaig adonar que el problema consistia en què el centre no tenia activat 
l‟editor de fórmules WIRIS Quizzes per a poder treballar qüestions matemàtiques. Al campus 
del centre únicament estava implementat l‟editor TeX (9). Aquest editor és molt menys flexible i 
potent que WIRIS Quizzes pel que fa a les possibilitats d‟implementar preguntes matemàtiques. 
Aleshores vaig haver de fer una reformulació d‟algunes d‟aquestes preguntes i, en algunes 
d‟elles, també canvis en la tipologia de pregunta. 
 
A continuació s‟il·lustren cadascun d‟aquest tipus de canvi amb un exemple concret: 
 

1. Reformulació i canvi en la tipologia de pregunta per problemes de visualització: 
 

Les preguntes que eren del tipus d‟aparellament van haver de ser transformades a preguntes 
de resposta múltiple perquè la visualització al campus virtual del centre era dolenta. 
 
Així, per exemple la pregunta de la Figura 3.18. 
 

 
 

 
va haver de ser reemplaçada per dues preguntes d‟opció múltiple ( Figura 3.19. i Figura 3.20. ), 
aquest cop implementades amb l‟editor TeX. 
 

Fig 3.18. Exemple de canvi per problemes de visualització: inicialment pregunta d‟aparellament. 
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2. Reformulació i canvi de tipologia de pregunta per no poder fer servir l‟editor WIRIS 
Quizzes 

 
La pregunta de la Figura 3.21. estava pensada per a que es pogués introduir directament 
l‟equació demanada. D‟aquesta manera l‟alumne ha d‟introduir mitjançant WIRIS Quizzes 
l‟equació solució, sense rebre cap pista sobre quina forma té l‟equació de la circumferència. A 
més, es pot incloure un gràfic de com és la circumferència de la que es busca l‟equació i cada 
cop que aquesta pregunta es genera, els valors per a crear la circumferència són aleatoris.   
 

 
 

 
Aquesta pregunta es va haver de refer, i va passar de ser una pregunta de resposta breu a ser 
una pregunta de múltiple on l‟alumne únicament ha d‟escollir entre una de les respostes sense 
haver de pensar en quina forma té l‟equació se li està demanant a l‟enunciat  (Figura 3.22.). A 
més, es perd la generació aleatòria de la pregunta, aquesta pregunta serà igual cada vegada 
que es generi el qüestionari. 
 

 
 

 
 

Fig 3.22. Exemple de canvi de tipologia de pregunta: pregunta reformulada 

Fig 3.21. Exemple de canvi per no poder fer servir l‟editor WIRIS  Quizzes: pregunta inicial 

Fig 3.20. Exemple de canvi per problemes de visualització: canvi a la primera pregunta d‟opció múltiple 

Fig 3.19. Exemple de canvi per problemes de visualització: canvi a la primera pregunta d‟opció múltiple 
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Altra de les dificultats amb què em vaig trobar és que al campus virtual del centre alguns dels 
camps de retroacció que ofereix Moodle no estaven activats. Per tant, no vaig poder posar les 
retroaccions que tenia realitzades (com ja he explicat amb anterioritat, fins i tot, algunes 
d‟aquestes retroaccions estaven realitzades amb GeoGebra). 
 
Per últim, destacar que també em vaig trobar amb problemes tècnics durant la creació de les  
preguntes. Sovint el navegador deixava de funcionar i havia de tornar a començar des del 
principi l‟elaboració de les preguntes ja que aquestes s‟esborraven. Aquest problema em 
passava, sobretot, quan feia servir l‟editor de fórmules WIRIS Quizzes.  

4.2. Realització d’un qüestionari a l’aula 

A l‟Annex 1 es mostra el qüestionari que van realitzar els dos grups de 4t d‟ESO a l‟aula. 
Aquesta activitat tenia com a objectius fomentar l‟autoaprenentatge i el treball col·laboratiu 
(grup parella). 
 
El qüestionari estava format per un total de 20 preguntes cadascuna amb un pes diferent. 
D‟aquestes 20 preguntes, cada grup parella podia triar quines feia i havia d‟intentar de resoldre 
el màxim nombre de qüestions possible. La nota final es va calcular a partir de la nota més alta 
obtinguda a cada classe. A més, com disposaven d‟ordinador, podien fer servir de tots els 
recursos del que aquest disposa per a resoldre el qüestionari (internet, GeoGebra, etc.). 
 
L‟activitat va tenir aquest plantejament per a que els grups tinguessin la llibertat de poder 
escollir aquelles preguntes que els resultessin més fàcils o més atractives. D‟aquesta manera 
es pretenia detectar quines eren les preferències de l‟alumnat respecte al contingut que s‟havia 
fet fins al moment a la unitat didàctica de „Vectors i rectes en el pla‟ i respecte al tipus de 
problemes que els resultava més atractius. A més, també suposava altres desafiaments per als 
estudiants ja que havien de ser capaços de gestionar el temps del que disposaven i de ser 
capaços de prendre decisions en grup (sobre quins problemes escollir, sobre si donar prioritat a 
problemes complexos però amb més puntuació o a problemes més senzills però amb menys 
puntuació, etc.). 

4.2.1. Disseny del qüestionari 

Per a que el qüestionari es pogués utilitzar dins d‟aquest context, les opcions de disseny 
explicades a l‟apartat 3.4 van ser activades de la següent manera: 

 Nom: „Qüestionari Vectors‟. 

 Cronometratge: Es va definir com a data d‟obertura i de tancament del qüestionari el 
dia i l‟hora en concret en que es realitzava el qüestionari.  

 Mostra: Es va dissenyar per a que totes les preguntes es mostressin juntes a la 
pantalla. Es va definir que l‟ordre de les preguntes fos sempre el mateix per a que si hi 
havia problemes amb la connexió d‟internet, al tornar a connectar-se al campus sempre 
visualitzessin el qüestionari amb la mateixa forma. En canvi, sí que es va dissenyar per 
a que, en les preguntes d‟opció múltiple, es barregessin les respostes dins de les 
preguntes. 

 Intents: Com era una activitat d‟avaluació només es va permetre un intent per a poder 
fer el qüestionari. Es va permetre que l‟alumnat tingués la possibilitat de reprendre les 
respostes que havia marcat anteriorment, així si hi havia problemes amb la connexió 
d‟internet les respostes que havien marcat anteriorment continuarien marcades. També 
es va confeccionar per a que els estudiants poguessin anar comprovant si les seves 
respostes eren correctes, encara que desprès no les podien tornar a respondre. 

 Qualificacions: Com només es permetia un intent, el mètode de qualificació era la 
qualificació del primer intent.  

 Opcions de revisió: Les puntuacions, retroaccions i les respostes correctes apareixien 
al final del qüestionari, quan tothom havia contestat. 

 Seguretat: es va posar la contrasenya per a cada grup classe („prova4a‟ i „prova4b‟), 
per a que només poguessin accedir els alumnes de cada classe corresponent durant el 
temps en què els qüestionaris estaven oberts. 
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 Paràmetres comuns de mòduls: El qüestionari era visible per als estudiants i el 
professor no visualitzava les qualificacions per grups. 

 Retroacció global: vaig posar les mateixes que he explicat a l‟apartat 3.3.. 

4.2.2. Observacions durant la realització del qüestionari a l’aula 

A continuació s‟enumeren algunes observacions que vaig realitzar a l‟aula en el moment de fer 
els qüestionaris: 

 Als dos grups, alguns grups parella han tingut molts problemes per a poder connectar-se al 
campus virtual perquè internet anava malament. Per solucionar aquest problema, vaig 
encendre l‟ordinador que hi havia a l‟aula i vaig fer servir el projector per a que aquests 
grups comencessin a resoldre el qüestionari mentre esperaven a poder entrar al campus al 
seu portàtil. 

 Vam tenir molts problemes amb internet durant tota l‟estona que va durar l‟activitat perquè 
anava molt lent i els qüestionaris no es carregaven. De vegades el campus virtual se‟ls 
tancava i havíem de començar de nou. Gràcies a que el qüestionari estava dissenyat per a 
que les respostes de cada pregunta s‟anessin guardant, no havien de tornar a respondre-
les quan tenien aquest tipus de problema.  

 Des que van començar l‟activitat vaig observar que treballar en grups parella els motivava i 
que la sessió sencera va resultar molt fructífera ja que van poder compartir dubtes i 
reflexions. 

 El fet de realitzar el qüestionari de manera que poguessin anar veient si el que anaven 
responent era correcte o no, de manera immediata, els engrescava.  

 Per a la resolució d‟alguns problemes molts grups han fet servir GeoGebra. En canvi, cap 
grup ha fet recerca d‟informació a internet per a poder resoldre aquells problemes en els 
que tenien dubtes amb la teoria. 

 Gairebé tots els grups han seguit l‟ordre establert de les preguntes per a la seva resolució, 
encara que podien escollir quines eren les preguntes que volien fer. No han fet una lectura 
inicial del qüestionari per a reflexionar sobre quines preguntes podrien resultar més fàcils 
per a ells o sobre si els convenia realitzar preguntes amb més o menys puntuació. 

 Diversos grups tenien problemes de comprensió lectora a l‟hora de fer problemes 
contextualitzats. Per exemple, a la pregunta 9, dubtaven sobre quina era la posició de la 
cigonya (si a una alçada de 100 metres respecte el terra o si al terra a 100 metres de la 
torre) i a la pregunta 10, no sabien què eren els vèrtexs de la taula de billar. 

4.2.3. Anàlisi de les preguntes i resultats del qüestionari 

La pestanya „Resultats‟ permet veure quines són les notes obtingudes pels estudiants, quin 
temps han emprat per a la seva realització, quina és la puntuació obtinguda a cada pregunta 
del qüestionari i l‟exportació d‟aquestes dades a un full de càlcul.  
A més, es pot accedir a les respostes que ha donat cada estudiant a totes les preguntes per a 
poder veure quines ha intentat, quines no i quins errors ha comès. I si cal, es pot fer una 
modificació manual de la qualificació de qualsevol pregunta.  
 
A l‟Annex 2 es mostren les preguntes del qüestionari i els gràfics que mostren quines van ser 
les puntuacions el qüestionari obtingudes a cadascuna d‟elles per les 20 parelles d‟estudiants. 
 
La següent taula mostra els 10 objectius de la unitat didàctica que s‟han treballat al qüestionari. 
Per a poder analitzar quins d‟aquests 10 objectius es podien considerar assolits i quins s‟havien 
de reforçar, per a cadascú dels objectius s‟ha calculat el percentatge d‟estudiants que va 
respondre correctament a una pregunta que treballés aquest objectiu. 
Com que els estudiants no havien de respondre a totes les preguntes del qüestionari, per a 
cadascú dels 10 objectius s‟han escollit les 10 preguntes del qüestionari que més estudiants 
van respondre. 
 

OBJECTIUS DE LA UNITAT TREBALLATS AL QÜESTIONARI 
% de grups que 
han respost bé 

1. Calcular mòduls de vectors  100% 
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2. Calcular angles de vectors 70% 

3. Calcular pendents de vectors 50% 

4. Calcular els components cartesians d‟un vector a partir dels dos punts 
que el determinen 

75% 

5. Operar analíticament amb vectors (suma, resta i producte d‟un nombre 
per un vector) 

90% 

6. Calcular la distància entre dos punts 85% 

7. Calcular les coordenades cartesianes d‟un punt  75% 

8. Trobar l‟equació explícita d‟una recta 0% 

9. Expressar un vector com a combinació lineal d‟uns altres dos 
mitjançant les seves coordenades 

5% 

10. Calcular l‟angle entre vectors 10% 

 
Les conclusions que es poden extreure amb l‟ajuda de la taula anterior i de l‟anàlisi de les 
respostes dels grups mostrats a l‟Annex 2 són les següents: 

 L‟ordre de les preguntes ha influït en quines han estat les preguntes més contestades pels 
grups. Així que, tot i que hi ha objectius (com „calcular l‟angle entre vectors‟ o „expressar un 
vector com a combinació lineal d‟altres dos‟) que es van treballar molt a l‟aula i que estaven 
molt assolits pels estudiants, no han quedat reflectits als resultats del qüestionari (només 
dos grups parella van arribar a respondre aquestes dues preguntes, però totes dues ho van 
fer correctament). 

 A les preguntes 1, 2, 3 i 4, es reflexa que „calcular el mòdul d‟un vector‟ és un objectiu 
assolit per la totalitat de l‟alumnat i que, en canvi, cal fer més èmfasi en „calcular l‟angle 
d‟un vector‟. 

 Les preguntes 9, 10, 11 i 12 versen sobre l‟objectiu „calcular la distància entre dos punts‟. 
La pregunta 9, que és la que té un enunciat més curt, l‟han respost correctament la majoria 
dels grups. En canvi les altres preguntes, que tenen enunciats més llargs i on s‟ha de 
reflexionar més sobre la qüestió per a la seva resolució, són menys els grups que han 
intentat realitzar aquestes preguntes i, encara menys grups, els que ho han fet 
correctament.  

 L‟equació de la recta explícita es va explicar només al final d‟una sessió i, per aquest motiu, 
cap dels grups no ha respost correctament l‟única pregunta del qüestionari que treballava 
aquest objectiu (pregunta 10). Per tant, el qüestionari reflexa que s‟ha de reforçar aquesta 
part de la unitat temàtica a properes sessions a l‟aula. 

 De tots els objectius treballats durant aquest temari, cal fer reforç sobretot en el càlcul de 
pendents de vectors i, com s‟ha dit abans, en el càlcul de l‟equació de la recta explícita. La 
resta dels objectius treballats durant aquest temari, han estat assolits per la gran majoria 
dels estudiants que han realitzat el qüestionari. 
 

Tal i com s‟ha explicat anteriorment, les notes van ser calculades a partir de la puntuació més 
alta. La següent taula mostra quins van ser el resultats obtinguts pels 20 grups. 
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Com es pot observar, gairebé tots els grups van obtenir una nota molt bona i només un dels 
grups va obtenir una nota inferior a 5. 

4.3. Opinió de l’alumnat 

Un cop realitzat el qüestionari, es va penjar una enquesta al campus virtual del centre per a que 
les parelles que volguessin donessin la seva opinió sobre diversos aspectes de la realització 
del qüestionari. Aquestes enquesta va ser resposta per un total de 30 estudiants , és a dir, un 
75% dels alumnes que van realitzar el qüestionari. 
 
A continuació es mostra l‟enquesta i els seus resultats.  
 
Qüestió 1: Anteriorment havia fet servir qüestionaris Moodle en altres assignatures 
 

 
 
Qüestió 2: Aquest qüestionari m‟ha ajudat a entendre alguns dels continguts que m‟han 
explicat a classe 
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Qüestió 3: Una vegada contestat els qüestionari, la informació sobre les solucions correctes ha 
estat entenedora i clara 
 

 
 
Qüestió 4: Crec que l‟avaluació del meu qüestionari ha estat justa i reflexa els meus 
coneixements sobre els continguts treballats 
 

 
 
Qüestió 5: La realització d‟aquest qüestionari m‟ha ajudat a veure quins són els meus punts 
forts i els meus punts febles en els continguts treballats 
 

 
 
Qüestió 6: La realització d‟aquest qüestionari m‟ha suposat una eina d‟aprenentatge útil i, per 
tant, m‟agradaria utilitzar-la més sovint 
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Qüestió 7: Realitzant el qüestionari ha incrementat el meu interès per aquesta unitat didàctica 
 

 
 
Qüestió 8: Globalment, la meva valoració del qüestionari seria 
 

 
 
 
Un 40% dels estudiants que han realitzat l‟enquesta considera que el qüestionari li ha ajudat a 
entendre conceptes de teoria explicats a classe i que la informació sobre les solucions 
correctes era entenedora i clara. El 60% està D‟acord o Molt d‟acord amb les puntuacions 
obtingudes al qüestionari. Un 67% considera que el qüestionari l‟ha ajudat a saber quines són 
les seves mancances dins dels continguts treballats. Un 66% afirma que li agradaria tornar a 
treballar amb qüestionaris com aquest perquè creuen que és una eina d‟aprenentatge útil. I un 
40% afirma que després de fer el qüestionari ha incrementat el seu interès per la unitat 
didàctica de „Vectors i rectes en el pla‟. Un 93% dels estudiants va valorar de forma 
Satisfactòria, Bona o Molt bona el qüestionari realitzat amb Moodle. 
 
També se‟ls va dir que, si volien, podien destacar qualsevol aspecte positiu o negatiu del 
qüestionari. Algunes de les respostes obtingudes van ser: 
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Aspectes negatius: 

 Només hi ha un intent. Seria millor que hi haguessin dos intents o més. 

 Estaria millor si t‟assenyalés a on t'has equivocat. 

 Internet anava una mica lent. 

 Molt llarg. 

 Es carrega molt lentament i és llarg. 
 

Aspectes positius: 

 Les imatges ajudaven a entendre millor el qüestionari. 

 El qüestionari està ben il·lustrat i té una manera entenedora. 

 Molt divertit. 

 Interessant i entretingut. 

 Ha sigut divertit. 
 
Per tant, es pot concloure que la valoració que han fet els estudiants sobre la realització dels 
qüestionaris ha estat positiva. 
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5. Conclusions 

Després d‟haver implementat un banc de preguntes per a dos unitats didàctiques de 
l‟assignatura de matemàtiques a 4t d‟ESO i d‟haver dissenyat i realitzat a l‟aula un qüestionari a 
partir d‟aquest banc, es poden extreure diverses conclusions a diferents nivells que són les que 
s‟enumeren a continuació. 

5.1. Conclusions sobre el qüestionari realitzat a l’aula 

El qüestionari realitzat a l‟aula estava format per un total de 20 preguntes i els estudiants 
podien triar quines feien, intentant resoldre el màxim nombre de qüestions possible.  
Aquest disseny específic de qüestionari tenia com a objectiu detectar, a més dels punts febles, 
les preferències de l‟alumnat respecte al contingut que s‟havia fet fins al moment a la unitat 
didàctica. Però després de realitzar l‟activitat a l‟aula i d‟analitzar les opinions dels estudiants, 
s‟observa que no han entès que no havien de completar tota la prova i que havien de fer una 
lectura prèvia per triar quines preguntes volien anar responent.  
Per tant, és millor fer qüestionaris que puguin realitzar durant una sessió, on no hagin d‟escollir 
les preguntes que han de respondre i que cadascuna d‟elles treballi diferents objectius de la 
unitat didàctica. 
 
El treball col·laboratiu a l‟aula, resolent els qüestionaris en parella, va ajudar a motivar-los i a 
aprofitar més el temps de treball ja que podien compartir dubtes i reflexionar de manera 
conjunta. 
 
La gran majoria dels estudiants va valorar de forma satisfactòria el qüestionari i opinaven que 
és una eina d‟aprenentatge útil que els agradaria utilitzar més sovint.  
 
Una de les observacions que van fer molts estudiants va ser que volien tenir més d‟un intent 
per a poder respondre el qüestionari. És clar que això, en un context com en el que es va dur a 
terme aquets qüestionari, no és viable. Però amb aquesta observació reflecteixen que els 
qüestionaris són una eina que invita a la motivació i la superació personal. 
 
Altra de les observacions dels estudiant que cal destacar, és la importància que li donaven al 
fet de que moltes preguntes estiguessin acompanyades d‟imatges perquè els hi ajudava a una 
millor comprensió dels enunciats. 
 
La seguretat que proporciona Moodle permet realitzar aquest qüestionari com una prova que 
compti per a l‟avaluació de l‟assignatura.  
 
S‟ha de tenir en compte la velocitat d‟internet si es volen fer proves d‟avaluació a l‟aula per 
possibles dificultats a l‟hora de carregar els qüestionaris. 

5.2. Conclusions generals sobre l’ús de qüestionaris 

La gran varietat d‟opcions de disseny de qüestionaris que permet Moodle, fa que aquesta eina 
sigui molt versàtil i pugui ser utilitzada en diferents contextos segons els interessos dels 
docents o les necessitats dels estudiants. 
 
Els qüestionaris realitzats amb Moodle proporcionen dades al professorat, de manera 
immediata, sobre quins conceptes no han quedat clars als estudiants i quins sí. Per tant, 
contribueixen a facilitar la seva tasca docent.  
 
La implementació d‟un banc de preguntes requereix una inversió inicial de temps, ganes 
d‟innovar i paciència per part dels docents. 
Però després, el banc de preguntes permet dissenyar diferents qüestionaris, que poden ser 
reutilitzats en diferents contextos, d‟una manera senzilla.  
A més, com els qüestionaris es qualifiquen automàticament, s‟estalvia molt de temps en la seva 
correcció.  
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Si es disposa d‟un banc de preguntes multinivell, es poden confeccionar diferents qüestionaris 
que s‟adaptin a les necessitats específiques dels estudiants, afavorint d‟aquesta manera el 
tractament de la diversitat per part del professorat. 
 
Quan es treballa amb qüestionaris creats amb Moodle, a l‟assignatura de matemàtiques, es 
contribueix a que l‟alumnat assoleixi la competència matemàtica a la vegada que la 
competència per al tractament de la informació i de la competència digital. 
 
Una de les opcions més interessants que ofereix Moodle, respecte a la creació de qüestionaris, 
són les retroaccions. Aquestes permeten als estudiants reflexionar sobre la seva pràctica i els 
converteix en els protagonistes del seu propi procés d‟aprenentatge.  
 
Treballar amb una eina dinàmica e interactiva, com són els qüestionaris implementats amb 
Moodle, augmenta el grau de motivació de l‟alumnat ja que els permet identificar d‟una forma 
ràpida els seus punts febles. 
 
Els campus virtuals implementats amb Moodle que tenen activat el mòdul WIRIS Quizzes 
permeten crear preguntes de tipus matemàtic molt potents. 
 
Depenent de quin editor de fórmules es faci servir per a editar un banc de preguntes, pot haver 
problemes per a la exportació/importació de preguntes a un campus virtual particular. 

5.3. Línies de treball futur 

En un futur es podrien provar totes les preguntes que han estat implementades en diversos 
qüestionaris realitzats en els diferents contextos possibles (en proves diagnòstiques de nivell 
en començar un tema específic, en proves de recapitulació en el transcurs d‟una unitat 
didàctica, en proves que intervinguin en els processos d‟avaluació o en activitats 
d‟autoaprenentatge i autoavaluació dins i fora de l‟aula).  
Desprès s‟hauria d‟analitzar, mitjançant les informacions que ofereix la plataforma Moodle, 
quines preguntes resulten útils en segons quins contextos i quines no. A partir d‟aquest anàlisi, 
es podria fer una classificació de les preguntes segons la dificultat i el context d‟aplicació més 
adient. D‟aquesta manera es podria obtenir un banc de preguntes multinivell, perfectament 
classificat, que aconsegueixi facilitar el procés d‟ensenyament/aprenentatge a l‟àrea de 
matemàtiques mitjançant l‟ús dels qüestionaris. 
 
Finalment, l‟últim pas seria ampliar aquest banc de preguntes fins disposar d‟un banc de 
preguntes amb el qual es poguessin implementar qüestionaris per a totes les unitats 
didàctiques de l‟assignatura de matemàtiques de 4t d‟ESO. 
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