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Resum: 
La recent incorporació de Wiris Quizzes a Atenea ha facilitat la generació de preguntes amb 
una gran aleatorietat obtenint un ventall molt ampli de qüestionaris. El tipus de preguntes que 
ara es poden crear és molt més divers i poden incloure gràfiques i fórmules generades amb la 
calculadora i l’editor de Wiris.

Els qüestionaris s’han fet servir tant d’autoavaluació com d’avaluació continuada. Els seus 
resultats permeten comprovar el nivell de coneixements adquirits i ajuden a l’alumnat amb 
l’estudi continuat del temari.

La valoració per part dels estudiants dels qüestionaris, que s’ha copsat amb una enquesta a 
final de curs, és molt positiva.



 

Paraules clau: Atenea, Moodle, Qüestionaris, Preguntes, Matemàtiques, Wiris, Avaluació, 
Autoavaluació.



V Dia ATENEA  |  18 de juny de 2013
2

Tipus de preguntes
• Selecció múltiple 

resposta única

Aquest tipus de pregunta 
és la més utilitzada en els 
qüestionaris tipus test. 

En aquest cas, Wiris 
incorpora aleatorietat en 
l’enunciat generant 
l’equació i el gràfic d’una 
corba diferent en cada 
intent que es fa de la 
pregunta. Les diferents 
opcions també s’adapten 
segons la corba de  
l’enunciat. 

Només una de les opcions 
és correcta. 
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• Vertader / Fals

• Selecció múltiple multiresposta

Les preguntes de tipus 
vertader/fals consten d’una  
afirmació generada de forma 
aleatòria i poden incloure  
gràfics i fórmules creades amb 
Wiris que depenguin d’aquesta 
aleatorietat. 

Aquest pregunta és com la de 
selecció múltiple de resposta  
única, però ara pot acceptar 
més d’una resposta. 

En aquest exemple s’introdueix 
aleatorietat amb una llarga  
llista d’afirmacions vertaderes 
o falses que es trien  
aleatòriament amb la Wiris. 

Tipus de preguntes
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Tipus de preguntes

• Aparellament

Es tracta d’una pregunta on 
l’estudiant ha d’aparella r 
diverses afirmacions amb  
textos d’un desplegable.

En aquest exemple, les 
gràfiques i les fórmules són 
aleatòries i es generen  
automàticament cada vegada 
que es fa un intent.  
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Tipus de preguntes

• Resposta oberta

Les preguntes de  
resposta oberta són 
les més innovadores. 
Simulen perfectament 
un exercici on, si cal,  
l’estudiant escriu la 
resposta amb l’editor 
de fórmules de Wiris. 

En aquest exemple,  
l’equació, el gràfic de 
la corba i part del text 
de l’enunciat só n 
aleatoris. 

Editor de Wiris
per escriure la resposta

Aleatorietat a 
l’enunciat, a la gràfica i a 
l’ equació
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Visualització de pregunta del qüestionari (estudiant)

Quan s’està fent un 
qüestionari, hi ha una 
finestra de navegació 
que permet anar  
d’una pregunta a una 
altra. 

Si es decideix limitar 
el temps per resoldre 
el qüestionari apareix 
un temporitzador en 
la finestra de  
navegació que va 
descomptant el  
temps programat.

En cada pregunta, es 
mostra la seva 
puntuació dins del 
qüestionari.

També hi ha l’opció 
que l’estudiant hi  
posi un marcador. 

Finestra de navegació

Temporitzador

Marcador

Puntuació



V Dia ATENEA  |  18 de juny de 2013
7

Visualització de resposta del qüestionari (estudiant)

En aquest exemple es 
mostra la visió que té 
l’estudiant quan revisa 
una de les preguntes del 
qüestionari un cop aquest 
ha acabat. Pot veure:
•La resposta correcta
•La  retroacció específica
•La retroacció general
•La  puntuació de   la   
pregunta
•L’estat de les seves 
respostes en la finestra de 
navegació: 
- Correcta (verd)
- Parcialment correcta

(groc)
- Incorrecta (rosa)

Resposta correcta

Retroacció específica

Retroacció general

Puntuació

Estat de les respostes

Retroacció general
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Visualització de resposta del qüestionari (professor)

El professor pot revisar 
l’historial de les preguntes 
fetes de cada estudiant  
veient la resposta i tots els 
passos que ha fet l’alumne: 
inici, intents, puntuació, 
etc. 

Pot triar si vol veure la resta 
de preguntes una a una o 
totes en una sola pàgina. 

El professor pot fer 
comentaris de la pregunta o 
modificar la qualificació. 

Historial de la pregunta

Fer comentaris o 
modificar puntuació
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Edició d’un qüestionari

Les preguntes que es 
creen a Atenea s’orga- 
nitzen mitjançant 
categories. 

Quan es crea un 
qüestionari es pot 
triar directament una 
pregunta d’un a 
determinada categoria 
o es pot marcar una 
categoria per triar-ne 
aleatòriament una o 
més preguntes. 

Categoria

Preguntes de la 
categoria
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Valoració per part dels estudiants

Els qüestionaris d'autoavaluació 
de l'ATENEA m'han ajudat en 
l'aprenentatge de les assignatures

Considero que els qüestionaris 
d'avaluació continuada són una bona 
eina d'avaluació de l'assignatura

Els qüestionaris de l'ATENEA, tants els 
d'autoavaluació com els d'avaluació 
continuada, m'han ajudat a preparar- 
me els controls fets durant el curs. 

46%

29%

13%
7%5%

45%

27%

12%
8%8%

33%36%

13%
10%

6%

A final del curs 2013 s’ha fet un Qüestionari d’Incidències Crítiques (QÜIC) que han respost 128 estudiants. Es mostren 
els resultats de tres preguntes sobre els qüestionaris fets durant el curs. 

S’observa que aproximadament el 75% dels estudiants valoren positivament els qüestionaris, tant com a eina per a 
l’aprenentatge com eina d’avaluació de la assignatura i com ajuda per preparar els controls. 
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Aprovats per Av. Cont. 

Comparació dels resultats acadèmics 

Aprovats per Ex. Final

Suspesos

Aprovats per Av. Cont. 

Aprovats per Ex. Final

Suspesos

Estudiants que aproven l’assignatura i que 
han aprovat els qüestionaris

Estudiants que aproven l’assignatura però no 
han aprovat els qüestionaris

56,1%
33,3%

10,5%

78,6%

7,1%

14,3%

Els resultats obtinguts en una assignatura de Matemàtiques durant el curs 2013 reflecteix clarament com els qüestionaris 
ajuden en l’aprenentatge i la superació de l’assignatura. 
Els dos gràfics mostren els percentatges d’aprovats i suspesos de l’assignatura segons si han aprovat o no els qüestionaris 
d’avaluació continuada fets durant el curs. 
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Conclusions

• Wiris Quizzes ha facilitat la generació d’una gran varietat de preguntes per a qüestionaris en 
permetre introduir aleatorietat dins de cada pregunta. D’aquesta manera, l’estudiant visualitza 
cada vegada un qüestionari diferent de dificultat similar a la resta de companys de classe.

• La realització dels qüestionaris d’autoavaluació i d’avaluació continuada mostren una millora en 
l’aprenentatge i en els resultats acadèmics dels estudiants. 

• Els qüestionaris d’autoavalució tenen l’avantatge que poden fer-los tantes vegades com vulguin, 
de manera que el propi estudiant s’autoavalua adonant-se del seu progrés. 

• En general, els estudiants valoren molt positivament els qüestionaris perquè els ajuden a portar 
l’assignatura al dia i els prepara pels controls i exàmens finals. 
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