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Resum 
 
La finalitat del projecte és la de millorar una eina de tests d’autoavaluació ja 
desenvolupada que s’integra dintre de Moodle, per tal de posar-la en marxa per a 
l’assignatura objecte d’aquest ajut. Aquesta eina s’havia desenvolupat gràcies a un 
ajut de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).  
 
El que es vol és que els professors tinguin una eina on puguin crear noves qüestions i 
problemes de tipus test per a que els alumnes tinguin una eina d’autoaprenentatge i, a 
més, es pugui fer un seguiment de l’activitat i els resultats dels alumnes als tests 
d’autoavaluació que facin fora de classe. 

 
Paraules clau 
Tests d’autoavaluació, Moodle 2.0. 

 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Noves metodologies 
- Materials didàctics 

 
Àmbit de coneixement UPC 
- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

 
Destinataris 
Xarxes de Computadors (XC), Enginyeria en Informàtica. Quadrimestre de Primavera 
Curs 2010/2011. 15 alumnes. 
Xarxes de Computadors (XC-Grau), Grau en Enginyeria en Informàtica. Quadrimestre 
de Primavera Curs 2010/2011. 45 alumnes. Quadrimestre de Tardor Curs 2011/2012. 
80 alumnes. 
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Resultat 
En aquest projecte s’ha millorat un aplicatiu web desenvolupat dintre de la plataforma 
docent Moodle, migrant-lo a la nova versió de Moodle, la 2.1 
(http://dmag2.ac.upc.edu/). Aquest aplicatiu permet als professors crear preguntes 
tipus test sobre els diferents temes i subtemes de l’assignatura. Un cop hi ha 
preguntes a l’aplicatiu, els alumnes poden seleccionar els temes / subtemes sobre els 
que volen practicar i el nombre de preguntes que volen realitzar. L’aplicatiu genera un 
test amb aquestes característiques que els alumnes poden realitzar tantes vegades 
com vulguin. Si l’alumne no respon correctament a una de les preguntes, se li mostrarà 
la resposta correcta i una justificació de perquè és aquesta. L’aplicatiu genera també 
diverses estadístiques relatives a l’ús de l’aplicatiu, el tests generats, els resultats 
aconseguits pels alumnes, l’encert per pregunta, l’ús de les preguntes en els tests, 
etc., que només són visibles pels professors. 
 
Per a millorar aquest aplicatiu s’han dut a terme proves reals amb alumnes de les 
assignatures XC i XC-Grau en els cursos 2010/2011 i 2011/2012. Aquestes proves 
han permès detectar errors en l’aplicatiu i proposar millores respecte a la versió 
anterior, que es detallen a continuació. 
 
Millores introduïdes: 
- Desenvolupament de l’aplicatiu de tests d’autoavaluació sobre Moodle 2.1. 
- Suport d’imatges a les preguntes dels tests. 
- Generació de qüestionaris Moodle equivalents a partir dels tests generats. Es 

genera un fitxer XML que segueix el format definit per Moodle i que permetria 
importar-ho per fer qüestionaris del tipus proporcionat per Moodle. 

 
En aquest projecte també es volia integrar l’aplicatiu web amb els comandaments 
Educlick, que s’havien de fer servir a les classes de comandaments a distància que es 
realitzen en l’assignatura XC-Grau. Donat que l’experiència d’innovació docent de la 
FIB amb comandaments EduClick finalment no s’ha fet, aquesta tasca no s’ha pogut 
realitzar. 
 
Tanmateix, com que els professors participants en aquest projecte estem interessats 
en continuar fent les classes amb comandaments a distància, però integrant-les en 
l’aplicatiu web per fer tests, hem decidit realitzar un nou aplicatiu web per a simular els 
comandaments via web i tenir així una visió més completa del treball realitzat pels 
alumnes tant dintre com fora de classe. De tota manera, aquesta tasca queda fora de 
l’àmbit d’aquest projecte, ja que es realitzarà en un projecte d’innovació docent 
finançat per la Generalitat de Catalunya, Millora de la Qualitat Docent (MQD 2010). No 
es poden presentar resultats d’aquesta tasca, per l’endarreriment en l’adjudicació del 
projecte MQD, que ha fet que s’endarrerís també el treball de desenvolupament i prova 
del nou aplicatiu web de simulació de comandaments a distància. 
 
Avaluació del projecte 
L’aplicatiu s’ha provat en dues assignatures similars (una corresponent a l’Enginyeria 
en Informàtica i l’altra corresponent al Grau en Enginyeria en Informàtica) i el que 
podem destacar és la participació dels alumnes, que ha ajudat a millorar l’aplicatiu, ja 
que gràcies a ells hem pogut solucionar errors de l’aplicatiu i verificar les respostes 
d’algunes de les preguntes, així com completar les seves justificacions (aspecte clau 
per a l’aprenentatge).  
 
L’ús per part de gairebé la meitat dels alumnes matriculats en l’assignatura XC-Grau 
aquest curs (80 participants sobre 150 matriculats) ens dona una idea de la seva 
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acceptació. El que s’ha observat és que els alumnes fan ús de l’aplicatiu sobretot per a 
preparar proves d’avaluació. La situació més desitjable seria que la fessin servir 
regularment. Treballarem en aquesta direcció per a propers quadrimestres. 

 
Conclusions 
Com a conclusions i treball futur d’aquest projecte d’innovació docent ens agradaria 
destacar els següents aspectes: 
- Interès dels estudiants per l’eina desenvolupada. Hem constatat que els estudiants 

han fet servir l’eina sobretot com un ajut a la preparació de les diferents proves 
d’avaluació de l’assignatura (controls i examen final). L’aparició de dubtes durant la 
realització dels tests els ha fet anar a consultes del professor per a resoldre-les. 

- Validació de l’eina en altres assignatures: Per tal de validar la usabilitat de l’eina, 
es vol fer servir en altres assignatures en les que els professors estan impartint 
classe actualment, com ara Seguretat Informàtica de la FIB i Fonaments 
d’Ordinadors de l’ETSETB. 

- Interès d’altres professors en l’eina desenvolupada: En les presentacions de l’eina 
fetes al Dia d’Atenea s’ha constatat l’interès d’altres professors d’altres escoles i 
facultats de la UPC, ja que Moodle no proporciona una funcionalitat com aquesta. 
El més semblant són els formularis Moodle, però aquest requereixen de la 
intervenció del professorat per a la seva posada en marxa. El nostre aplicatiu 
permet als alumnes treballar al seu ritme d’aprenentatge. 

- Continuïtat del projecte: Com ja s’ha comentat a l’informe, una de les tasques 
planificades en aquest projecte no s’ha pogut realitzar i es farà en un projecte 
d’innovació docent aconseguit a la convocatòria MQD 2010 de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest projecte es continuarà introduint millores en l’aplicatiu actual 
i es desenvoluparà un nou aplicatiu sobre Moodel per a la realització de tests a 
classe, simulant amb ordinadors i mòbils el funcionament dels comandaments a 
distància. 

 
Referències/més informació 
Bibliografia relacionada 
- Jaime Delgado, Silvia Llorente, Tests d’autoavaluació de l’assignatura Xarxes de 

Computadors, http://upcommons.upc.edu/handle/2099/9191 
- Jaime Delgado, Silvia Llorente, Tests d’autoavaluació a les assignatures de Xarxes 

de Computadors (XC i XC-Grau), http://upcommons.upc.edu/handle/2099/10669 
 
Web d’AutoTest 
- http://dmag2.ac.upc.edu/ (Cal que el responsable del projecte doni d’alta els nous 

usuaris) 



 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 

- 4 - 

Annex: Manual d’usuari 
 
Introducció 
Aquest document pretén guiar a l’usuari en la utilització del mòdul de Moodle Autotest. Autotest 
és una eina la característica principal de la qual és que permet als alumnes usuaris de Moodle 
realitzar tests de forma autònoma, sense que el professor hagi d’intervenir en el procés. La 
feina del professor recau en la creació i gestió de preguntes distribuïdes per categories (temes i 
subtemes). 
Un cop el professor ha introduït preguntes al sistema, els alumnes es poden posar a prova del 
temari que desitgin i alhora, els professors poden conèixer quins aspectes han quedat més o 
menys clars observant les estadístiques proporcionades. 

 
Funcionalitats professor 
Afegir activitat 
Per començar a treballar amb l’eina és necessari que el professor afegeixi una activitat del tipus 
Autotest. Per afegir una activitat és necessari tenir activat el mode d’edició del curs al qual es 
vulgui afegir. Un cop activat només hem de seleccionar el menú desplegable Add An Activity... i 
dins aquest menú escollir l’opció Autotest. 
 

  
Imatge 1. Afegir activitat Autotest 

 
Tot seguit se’ns mostra un formulari amb els camps necessaris per la creació d’una instància 
del mòdul. Només es requereix un nom i opcionalment una petita descripció sobre la instància, 
on podem indicar, per exemple, per quin curs l’hem creat. 
La resta de camps s’han de deixar amb els valors per defecte ja que no tenen cap efecte sobre 
l’aplicació. 
Un cop creada l’activitat es pot gestionar com qualsevol altra activitat de Moodle, editant-la o 
eliminant-la com ens convingui. 
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Imatge 2. Creació de nova instància d’Autotest 

 

Gestió de categories 
El següent pas natural en la utilització del mòdul, ara ja instal•lat i instanciat dins un curs de 
Moodle, és l’edició de categories. Una categoria està composta per un parell (tema, subtema). 
Els temes i els subtemes es creen per separat i cadascun consta d’un número que l’identifica i 
un nom. Cada subtema pertany a un sol tema. 
Òbviament no poden existir dos temes amb el mateix número ni tampoc subtemes associats a 
un mateix tema amb el mateix número. 
Pel correcte funcionament de l’aplicació i per tal de poder crear preguntes relatives a les 
categories és necessari que un tema tingui, com a mínim un subtema. 

 
Crear tema 
Per crear un tema hem d’anar a la pestanya de Categories i clicar sobre el botó Nou Tema. 
Se’ns mostrarà el senzill formulari de creació de nous temes on haurem d’introduir el número i 
nom del nou tema. 

 

 
Imatge 3. Formulari de creació d’un nou tema 

 
Crear subtema 
No podrem crear un subtema sense haver creat abans un tema. Con en el cas dels temes, per 
crear un subtema hem d’anar a la pestanya de Categories i clicar sobre el botó Nou Subtema. 
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Al formulari, hem de seleccionar un dels temes creats del desplegable i dins del tema 
seleccionat, introduir el número i nom del subtema. Com hem dit abans, tampoc podrem crear 
dos subtemes amb el mateix número dins d’un mateix tema però sí que poden haver-hi dos 
subtemes amb el mateix número a diferents temes. 

 

 
Imatge 4. Formulari de creació d’un nou subtema 

 
Llistar categories 
Quan cliquem a la pestanya de Categories, veiem un llistat de totes les categories introduïdes 
al sistema. Clicant sobre les files dels temes (de color vermell, quan estan desplegades, verdes 
quan estan plegades i amb subtemes), podem plegar o desplegar els subtemes de cada tema. 
Des del llistat podem editar o suprimir cada un dels temes i subtemes. 
 

 
Imatge 5. Llistat de categories 

 
Modificar tema 
Des del llistat de categories podem editar els temes clicant sobre la mà a la columna d’accions. 
Se’ns mostrarà el mateix formulari que hem utilitzat per crear-lo amb la diferència que els 
camps estaran omplerts amb la informació del tema que hem decidit modificar. 

 
Modificar subtema 
Des del llistat de categories podem editar els subtemes clicant sobre la mà a la columna 
d’accions. Se’ns mostrarà el mateix formulari que hem utilitzat per crear-lo amb la diferència 
que els camps estaran omplerts amb la informació del subtema que hem decidit modificar. 
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Eliminar tema 
Des del llistat de categories podem eliminar els temes clicant sobre la creu a la columna 
d’accions, sempre i quant no hi hagi cap pregunta relativa al tema.  
S’ha de tenir en compte que quan s’elimina un tema, també s’eliminen els seus subtemes. 

 
Eliminar subtema 
Des del llistat de categories podem eliminar els subtemes clicant sobre la creu a la columna 
d’accions, sempre i quant no hi hagi cap pregunta relativa al subtema. 

 

Gestió de preguntes 
Les preguntes són el puntal de l’aplicació. Sense preguntes no hi ha tests de cap tipus. Al clicar 
sobre la pestanya de preguntes per primer cop, se’ns informarà que no hi ha cap pregunta i que 
per tal de crear-les o importar-les, és necessari crear temes i subtemes.  
 

 
 Imatge 6. Pantalla inicial Autotest sense categories ni preguntes 

 
Les preguntes han de ser creades pels professors i serà amb aquestes preguntes que els 
alumnes, quan els sigui necessari, escolliran un cert número de preguntes de les diferents 
categories per tal de crear un test.  

 
Crear pregunta 
Un cop tinguem temes i subtemes creats, podem crear preguntes clicant sobre el botó Nova 
Pregunta. Se’ns mostrarà el formulari de creació de noves preguntes on haurem de 
seleccionar una categoria per a la pregunta. També és necessari introduir el text de la 
pregunta. 
Opcionalment podem afegir UNA imatge per complementar la pregunta.  
Inicialment mostrem camps per introduir tres respostes. Com a mínim hem d’omplir una 
resposta i podem deixar els camps restants en blanc si no en volem més. Si volem més de tres 
respostes, podem clicar el botó Afegir Resposta i se’ns afegirà un nou camp de resposta. Com 
a mínim una de les respostes entrades ha de ser correcta, però no hi ha límit en quant al 
número de respostes correctes. Si la pregunta es crea amb més d’una resposta correcta, es 
categoritzarà com a pregunta multi-resposta, per contra si només hi ha una resposta correcta 
tindrem una pregunta amb resposta única. 
Finalment podem, opcionalment, omplir el camp de justificació de la pregunta. Aquesta 
justificació serà mostrada en cas que la pregunta es contesti malament. 
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Imatge 7. Formulari de creació d’una nova pregunta 

 
Visualitzar pregunta 
Quan acabem de crear una pregunta o quan estem veient el llistat de preguntes, podem 
visualitzar cada una de les preguntes, de forma detallada, mostrant la seva informació i 
estadístiques sobre les seves respostes.  
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Imatge 8. Visualització d’una pregunta 

 
Se’ns mostra la pregunta tal com la veuríem en la realització d’un test, amb el text, les 
categories a les que pertany, el número identificador de la pregunta, el tipus de pregunta (multi-
resposta o resposta única) i el text de totes les respostes acompanyats d’una imatge que indica 
si és correcta (tic verd) o incorrecta (creu vermella). 
A la taula de sota la pregunta tenim informació estadística sobre quants cops s’ha respost  
correctament o incorrectament la pregunta i, per cada resposta, quants cops s’ha escollit. 
Amb aquesta informació es crea un gràfic per facilitar al professor la comprensió de les 
estadístiques. Aquest gràfic, mostra, per cada resposta, quin és el percentatge de cops que ha 
estat usada, diferenciant amb colors les respostes correctes de les incorrectes. 
Des d’aquesta pantalla podem editar o eliminar la pregunta així com tornar d’on veníem. 

 
Modificar pregunta 
Podem modificar una pregunta des del llistat de preguntes, des de la visualització d’una 
pregunta. Se’ns mostra el mateix formulari que s’utilitza per la creació d’una nova pregunta amb 
la diferència que els camps del formulari estan omplerts amb la informació de la pregunta que 
es vol modificar. 

 
Eliminar pregunta 
Podem eliminar una pregunta des del llistat de preguntes, des de la visualització d’una 
pregunta. 
En eliminar-se una pregunta, tots els tests que l’estiguessin usant també l’eliminaran i 
actualitzaran la informació necessàries per mantenir la integritat de les dades. Si un test es 
queda sense preguntes, aquest serà eliminat del sistema. 
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Podem eliminar un conjunt de preguntes seleccionant-les amb els checkboxes que conté cada 
fila del llistat i clicant al botó Elimina Preguntes Seleccionades. Si no es selecciona cap 
pregunta no s’eliminarà cap pregunta. 

 

 
Imatge 9. Visualitzar, modificar o eliminar una pregunta des del llistat de preguntes 

 
Llistar preguntes 
La pantalla principal d’Autotest és un llistat ordenable de totes les preguntes que s’ha introduït 
pel curs actual ordenades per categories.  Des d’aquest llistat podem veure la categoria de la 
pregunta, el número de la pregunta, si pertany a més d’una categoria o no, si la pregunta és 
multi-resposta o resposta única, el percentatge de cops que s’ha contestat bé la pregunta i 
enllaços per eliminar o editar la pregunta. El número de pregunta és l’ordre en què s’ha afegit la 
pregunta al sistema. 
 

 
 Imatge 10. Llistat de preguntes 

 
També podem seleccionar un conjunt de preguntes i eliminar la selecció. Una altra opció 
disponible des d’aquesta pantalla és crear una nova pregunta o posar a zero les estadístiques 
relatives a les preguntes. 
S’ha de tenir en compte que una pregunta apareixerà tantes vegades com categories tingui. 
Això ens permet ordenar les preguntes per qualsevol dels camps de la taula. 
En tot moment es mostra el número de preguntes que hi ha al sistema. 
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Posada a zero de les estadístiques 
Només podem posar a zero les estadístiques de les preguntes des de la pantalla principal 
(llistat de preguntes) a la pestanya Preguntes. El què es fa quan és posar a zero els encerts i 
fallades de totes les preguntes, com també el número d’usos de totes les respostes. 

 
Importar preguntes 
Es poden afegir preguntes al sistema important-les des d'un arxiu de text. L'arxiu ha de tenir 
extensió .txt, no ha de superar els 10 MB de grandària i el format que s'ha d'utilitzar perquè el 
sistema detecti correctament les preguntes és el següent: 
 

• P: Pregunta 
• [P: Pregunta]* 
• C: Categoria (tema.subtema) 
• [C: Categoria]* 
• RC: Resposta Correcta 
• [RC: Resposta Correcta]* 
• RI: Resposta Incorrecta* 
• J: Justificació 

 
S'ha de tenir en compte que cada part ha d'anar en línies diferents i que cada pregunta ha de 
tenir text de pregunta, almenys una categoria i almenys una resposta correcta. Si es desitja que 
la pregunta pertanyi a més d'una categoria, cada una d'aquestes ha d'anar en línies diferents. 
 
El text d’una pregunta pot contenir més d'una línia afegint més etiquetes 'P:'.  
 
Sempre s'ha de posar la línia de la justificació. Si no es vol escriure cap justificació, no escrivim 
res després de 'J:'.  
 
Aquí tenim un exemple:  

 
 
Si el sistema detecta algun error en alguna de les preguntes, indicarà el número i text de la 
pregunta en el que s'ha produït. El número correspondrà a l’ordre en què s’ha llegit la pregunta 
del fitxer. 
Només s'afegiran les preguntes de l'arxiu de text quan no hi hagi cap error en cap de les 
preguntes. 
Per poder seleccionar un arxiu del nostre sistema per tal d’importar-lo hem de situar-nos a la 
pestanya Importa. Un cop allà se’ns mostra un formulari on podrem seleccionar un arxiu del 
nostre sistema i escollir la codificació de l’arxiu seleccionat. Actualment, només es suporta la 
codificació UTF-8.  
S’ha de tenir en compte a l’hora d’importar preguntes d’es d’un arxiu que prèviament s’ha 
d’haver creat les categories a les quals pertanyen les preguntes. Si intentem importar una 
pregunta a una categoria inexistent, se’ns mostrarà el missatge d’error corresponent. 
 

P: ARP és usuari, directe o indirecte, del protocol IP 
P: Pot haver-hi més d'una línia 
C: 2.1 
C: 2.2 
RI: Sí 
RC: No 
RI: NS/NC 
J: 
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 Imatge 11. Formulari importació de preguntes 

 
Exportar preguntes 
Com a complement de la importació de preguntes tenim l’exportació. Aquesta ens permet 
exportar a un arxiu totes les preguntes del sistema per l’assignatura actual. Es suporten dos 
formats d’exportació, el de text pla (.txt), el format del qual és el mateix que per la importació, i 
el format MoodleXML (.xml), que va ser desenvolupat per Moodle, més concretament pel mòdul 
Quiz, que també permet fer tests. 
El format de text pla és més llegible que MoodleXML, però MoodleXML permet crear una 
pregunta a Autotest, exportar-la en MoodleXML i importar-la llavors al mòdul Quiz de Moodle. 
La codificació utilitzada durant l’exportació de preguntes és UTF-8. 
Per exportar les preguntes només ens serà necessari especificar el nom del fitxer de destí 
sense l’extensió i escollir el format desitjat. És possible exportar preguntes per categoria. 
 

 Imatge 12. Formulari exportació de preguntes 

 
Format text pla 
L’exportació en format de text pla crea un nou arxiu amb extensió .txt amb les preguntes 
estructurades de la mateixa forma que a la importació. Així, podem crear un arxiu de base que 
importarem a Autotest, crear preguntes o modificar-les i finalment, per mantenir la integritat, 
exportar les preguntes per tenir altre cop un arxiu de base de preguntes. 

 
Format MoodleXML 
El format MoodleXML no deixa de ser un arxiu amb extensió .xml que utilitza certes etiquetes 
les quals el mòdul Quiz de Moodle interpreta. En conseqüència, els fitxers de preguntes 
exportats en aquest format són poc llegibles però permet importar les preguntes d’Autotest a 
Moodle utilitzant el mòdul Quiz.  
Tot i així, la comunicació només és unidireccional i no podrem importar preguntes del mòdul 
Quiz a Autotest. 
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Funcionalitats Alumnes 
Visualitzar tests 
Quan un estudiant entra a Autotest, se li mostra una pantalla els Autotests creats per l’usuari. 
Al llistat d’Autotests tenim el número de test, la categoria a la qual pertany, la data de creació 
del test, si està finalitzat o pendent de resoldre, la nota que s’ha obtingut si s’ha finalitzat el test 
i un seguit d’accions depenent de l’estat del test. 
 

 
Imatge 13. Pantalla inicial d’un alumne 

 
Des d’aquesta pantalla també es permet crear un nou Autotest i enviar un comentari i/o error 
sobre l’aplicació o qualsevol altra qüestió per correu electrònic als professors de l’assignatura. 

 
Crear Autotest 
Quan un alumne decideix crear un nou Autotest per autoavaluar-se, se li mostra un formulari on 
pot escollir preguntes d’un tema concret, d’un tema i subtema concrets o de tots els temes i 
subtemes.  
També pot escollir el número de preguntes del test, si la categoria escollida en té, i decidir si vol 
que les preguntes que l’aplicació escull per la creació del test siguin inèdites, és a dir, que no 
s’hagin fet mai abans en cap altra test. En aquest cas, encara que seleccionem el número 
màxim de preguntes d’una categoria, l’aplicació només crearà el test amb les preguntes que 
encara no s’han respost mai. 
Si s’han realitzat totes les preguntes d’una categoria i seleccionem el checkbox de ‘només 
preguntes no contestades’, se’ns mostrarà l’error corresponent. 
 

 Imatge 14. Formulari de creació d’un Autotest 

 
Un cop creat el nou test es redirecciona directament l’usuari a la pantalla de realització 
d’Autotests. 

 
Realitzar Autotest 
Quan realitzem un Autotest se’ns van mostrant les diferents preguntes del test per tal de 
seleccionar la resposta que desitgem. Un cop estem segurs de la nostra elecció, hem de clicar 
al botó acceptar per tal que el sistema validi la pregunta. 
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Concretament, per cada pregunta del test se’ns mostra quin número de pregunta estem 
contestant, quantes preguntes té el test en total, el text de la pregunta, les categories a les 
quals pertany, si és resposta única o multi-resposta i les possibles respostes de la pregunta. 

 
 Imatge 15. Realitzant Autotest 

 
Un cop s’hagi validat una pregunta contestada es mostra quines respostes són correctes i 
quines incorrectes, si s’ha respost la pregunta correcta o incorrectament i en cas que s’hagi 
respost la pregunta incorrectament, una possible justificació. 
També serà possible, en aquest punt, d’enviar un correu electrònic als professors de 
l’assignatura sobre la pregunta actual per tal d’aclarir qualsevol dubte sobre aquesta. Amb el 
correu electrònic s’envia informació detallada de la pregunta contestada. 
 

 Imatge 16. Després d’haver respost una pregunta 
 
Així, repetidament, anem contestant totes les preguntes del test. Un cop finalitzat se’ns mostra 
la nota que hem obtingut, un botó per tornar a la pantalla principal. Si refresquem la pàgina en 
aquest punt, repetirem automàticament el test, tornant a contestar totes les preguntes. 
 

  
Imatge 17. Finalització d’un Autotest 

 
Repetir Autotest 
Quan hem finalitzat un Autotest, sempre el podem repetir. Si ho fem, perdrem la nota anterior. 
Només s’emmagatzema la nota de la última realització del test. 

 
Continuar Autotest 
Podem abandonar l’Autotest en qualsevol moment i reprendre’l en qualsevol altra. Se’ns 
conduirà directament a la última pregunta sense contestar del test. Òbviament, no podem 
continuar un test finalitzat. 
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Enviar comentari/error 
Des de la pantalla principal de l’estudiant, es poden enviar correus electrònics als professors 
relatius a qualsevol qüestió sobre l’aplicació o el què es vulgui. 


