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Resum 
 
Amb l’objectiu de validar els qüestionaris d’autoavaluació com a eina 
d’aprenentatge s’ha incorporat aquesta activitat a un total de 10 assignatures 
diferents de matemàtiques de l’EUETIT i de l’EUOOT durant els dos 
quadrimestres del curs 2006/2007 mitjançant Atenea, l’entorn virtual 
d’aprenentatge basat en Moodle de la UPC.  
 
Els paràmetres de configuració dels qüestionaris d’autoavaluació de Moodle 
han permès planificar i organitzar aquesta activitat responent a l’especificitat de 
cada assignatura i als usos que se’ls hi volien donar (més orientats a teoria i 
problemes o a pràctiques) determinant també els valors més adequats de 
freqüència, dimensió, caràcter obligatori o voluntari, pes en la qualificació global 
i entorn en què els estudiants responien els qüestionaris. 
 
El seguiment d’aquesta activitat ha estat molt alta, fins i tot en els casos que no 
era obligatòria. Al final de cada quadrimestre s’ha enquestat els estudiants 
matriculats en aquestes assignatures, un total de 507. Amb una participació 
mitjana lleugerament superior al 73%, valoren de forma notablement positiva la 
incorporació de qüestionaris d’autoavaluació a les assignatures i manifesten 
clarament que els resulta profitosa en el seu procés d’aprenentatge en tots els 
casos, siguin quines siguin les característiques de planificació i organització de 
l’activitat. 
 
Paraules clau 
 
Aprenentatge mixt (Blended learning), Autoavaluació, TIC. 
 
 
1. Introducció 

Al febrer de 2006 s’iniciaren, com a prova pilot, els estudis semipresencials 
de la Diplomatura en Òptica i Optometria. Aquesta iniciativa de l’Escola 
Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa es va recolzar en el primer 
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assaig “in vivo” d’Atenea, l’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) [1] basat en 
Moodle [2], de la UPC i la base tecnològica dels estudis semipresencials.  
 
L’adaptació dels ensenyaments a la condició d’una càrrega presencial 
acumulada al final de cada quadrimestre requeria, a més de moltes altres 
coses, establir mecanismes per assolir uns valors satisfactoris dels índexs 
d’adhesió dels estudiants a les activitats que composaven i configuraven les 
assignatures al llarg del quadrimestre. Entre els elements incorporats per a 
afavorir el treball continuat i el seguiment regular de les assignatures inicials 
per part dels estudiants hi havia els qüestionaris d’autoavaluació d’Atenea.  
 
Els resultats obtinguts en aquesta experiència pilot, en una assignatura de 
la Secció del Campus de Terrassa del Departament de Matemàtica Aplicada 
III, van ser prou satisfactoris per plantejar la possibilitat d’estendre’n l’ús a 
d’altres assignatures presencials. D’aquesta manera també s’iniciava un 
incipient treball d’aproximació cap al concepte d’aprenentatge mixt, o 
blended learning [3], amb el que s’experimenta la combinació de tècniques 
presencials i no presencials en el procés d’aprenentatge. 
 
El projecte, desenvolupat durant el curs 2006/2007, va involucrar dues 
escoles, 6 titulacions, 10 assignatures diferents, 507 estudiants i 12 
professors de la secció de Terrassa del Departament de Matemàtica 
Aplicada III.  
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Assignatura 

Àlgebra lineal i equacions diferencials, especialitat mecànica EUETIT 59  X 

Àlgebra lineal i equacions diferencials, especialitat electricitat EUETIT 35  X 

Àlgebra lineal i equacions diferencials, especialitat electrònica(1) EUETIT 22  X 

Càlcul diferencial i integral, especialitat electricitat EUETIT 78 X  

Càlcul diferencial i integral, especialitats química i tèxtil EUETIT 34 X  

Estadística per a l’optometria EUOOT 30  X 

Matemàtiques 1 EUOOT 121 X X 

Matemàtiques 1 (semipresencial) EUOOT 14  X 

Matemàtiques 2 EUOOT 89 X X 

Mètodes estadístics de l’enginyeria, especialitats química i tèxtil EUETIT 25  X 
(1)

En el grup de tarda. 
 

Taula 1. Assignatures participants en el projecte 

 
Els qüestionaris poden complir diverses funcions. Tradicionalment s'han 
usat com a eina d'avaluació, però també s'ha explorat la seva funció 
formativa, especialment quan es tracta de qüestionaris d'autoavaluació que 
proporcionen a l'estudiant algun tipus de retroacció sobre els errors 
comesos. 
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L’ús dels qüestionaris amb preguntes d’opció múltiple com a eina 
d'avaluació ha estat àmpliament debatut. S. I. Kim recull en [4] les 
limitacions que s'han plantejat per a aquests qüestionaris. Entre elles 
destaquen: la fragmentació del coneixement i la seva descontextualització 
de l'àmbit que ha de ser usat, l'orientació de la formació cap a la realització 
d'aquest tipus de proves, amb la consegüent reducció d'objectius 
curriculars, que converteix l'aprenentatge en una tasca merament 
memorística, la falta d'adequació per a representar problemes en situacions 
reals o la desmotivació pel raonament. En [5], D. Lawson argumenta la 
insuficiència dels qüestionaris d’opció múltiple per a l’avaluació de la 
matèria de matemàtiques, però, en canvi, indica que les insuficiències 
presentades no els invaliden com a element d’avaluació formativa.   El 
debat sobre l’adequació d’aquesta mena de qüestionaris a l’avaluació 
roman obert i Higgins i Tatham [6], o Schwagle [7], defensen que els 
qüestionaris correctament dissenyats són una eina útil per a l'avaluació. 
 
La faceta formativa dels qüestionaris d'autoavaluació està més 
consensuada. El mateix D. Lawson [5] ho il·lustra amb dades sobre l’ús de 
la web del Mathematics Support Centre de la Coventry University durant el 
curs 2000/2001 (figura 1). Els estudiants podien obtenir exercicis i realitzar 
qüestionaris sobre diversos temes de matemàtiques, de forma anònima i, 
per tant, voluntària i sense que se’n conservés cap registre. S’observa que 
cap a final de curs els estudiants opten molt més pels qüestionaris 
d’autoavaluació: els perceben útils.  
 

 
Imatge extreta de [5] 

 
Figura 1. Ús de recursos web Mathematics Support Centre 

 
L’ús dels qüestionaris com a eina d’aprenentatge també interessa a 
universitats. Per exemple al Schereier Institute for Teaching Excellence  de 
la Pennsylvania State University , el recurs per a l’innovació docent  a la 
PSU, té una pàgina web que orienta al seu PDI sobre les possibilitats 
formatives dels qüestionaris [8]. 
  
El potencial formatiu de les proves d’avaluació no semblava suficientment 
explotat en l’entorn pròxim, possiblement pel retard que hi sol haver entre la 
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seva realització i el retorn que l’estudiant té dels resultats. La immediatesa 
d’aquest retorn que ofereixen els qüestionaris d’autoavaluació d’Atenea 
permetia plantejar-nos aquest objectiu fins i tot en grups nombrosos, en els 
que realitzar això d’una manera regular al llarg del curs resulta molt laboriós. 
Precisament la clau per a aquesta funció formativa rau en proporcionar 
retroalimentació immediata sobre els errors comesos, segons [9].  

 
Els qüestionaris proporcionen informació a cada estudiant sobre els punts 
en que ha de centrar la seva feina per a aconseguir una eficiència més alta 
en el seu procés d'aprenentatge. En assignatures amb dificultats 
específiques, com són les de matemàtiques dirigides a alumnat d’altres 
àmbits, l’autoavaluació pot ser de gran ajut. D’aquesta manera els 
qüestionaris passen a complir una doble funció: ser eina d'aprenentatge i 
d'avaluació. 
 
A més,  amb el seguiment dels resultats dels qüestionaris, el professorat 
disposa d'un nou element d'avaluació continuada que proporciona 
informació, en períodes de temps regulars, sobre les dificultats que els 
estudiants van trobant en el procés d’aprenentatge per a redreçar, 
replantejar o corregir a temps els problemes detectats. 
 
Els objectius generals que es perseguien amb el projecte són: 
 
• Aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per al procés 

d'aprenentatge. 
• Explorar les possibilitats i l'adequació de la plataforma Atenea a les 

matèries de Matemàtiques 
• Incrementar l'eficiència del temps d'estudi i de l'ús de materials didàctics 

per part dels estudiants 
• Incrementar la participació dels estudiants i la seva implicació en el procés 

d'aprenentatge. 
• Diversificar el sistema d'avaluació dels estudiants 
• Millorar el rendiment dels estudiants 
• Obtenir l'opinió dels estudiants sobre les innovacions introduïdes 
 
Pensàvem que l'ús d'aquest tipus de qüestionaris havia de contribuir a la 
millora d'una sèrie d'aspectes importants relatius als resultats dels 
estudiants com a conseqüència de: 
 
• La identificació de llacunes de coneixement 
• Una regularització del seguiment de les assignatures al llarg del curs 
• Una optimització en l'aprofitament del temps dedicat a l'estudi 
 
I pel que fa al professorat proporcionar: 
 
• La confirmació del potencial formatiu dels qüestionaris d'autoavaluació 

administrats des d'un EVA 
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• La informació, en períodes de temps regulars, sobre les dificultats que els 
sorgeixen als estudiants en el procés d'aprenentatge per a reconduir els 
problemes que es detectin 

• La incorporació d'un nou element d'avaluació continuada 
 
 

2. Descripció 
Durant el curs 2006/2007 han estat editades 622 qüestions, organitzades en 
diverses categories, que han servit per a definir 53 qüestionaris per a les 10 
assignatures. Algunes d’elles, per les afinitats que presenten, han compartit 
qüestionaris. Les funcions de cada qüestionari en una assignatura podien 
ser diverses, però essencialment es classifiquen en tres tipus: 
• De suport a la part de teoria i problemes (amb o sense efectes en la     

qualificació) 
• De validació de qualificacions (per a incorporar-les a la global) 
• D’avaluació de pràctiques. 
 
Cada qüestionari va ser configurat de la forma més adient, tenint en compte 
la seva finalitat dins de l’assignatura, seleccionant els valors més adequats 
per a cadascuna de les característiques que es mostren a la taula 2.  
 

 

Nombre qüestionaris   (de 5 a 15) 
Nombre preguntes (de 5 a 20) 
Lloc de realització  (fora de l’aula o a l’aula) 
Caràcter (Obligatori o  Voluntari) 
Pes relatiu qualificació (del 0% al 33%) 

 

Període d’obertura (de ½ hora a il·limitat) 
Aleatorització (de preguntes, de respostes, cap) 
Nombre d’intents (de 1 a il·limitat) 
Limitació temps (de ½ hora a il·limitat) 
Mètode qualificació (més alta, darrer intent, mitjana) 

 Retroacció (sense retroacció, amb retroacció) 
Tipus de pregunta (respostes múltiples i d’altres) 

 
Taula 2. Característiques dels qüestionaris 

 
Diverses consideracions sobre l’edició de preguntes i elaboració de 
qüestionaris a Atenea per a les matèries de matemàtiques estan descrites 
en [10]. 
 
Per poder fer un seguiment i una avaluació dels resultats es disposava de 
tres fonts diferents d’informació. D’una banda, la percepció del professorat 
sobre la marxa de l’experiència, que es va recollir en fitxes específiques per 
a aquesta finalitat. D’una altra, la informació proporcionada per la pròpia 
plataforma Atenea sobre l’ús dels qüestionaris d’autoavaluació i les 
qualificacions aconseguides. I, finalment, al final de cada quadrimestre s’ha 
enquestat als estudiants (figura 2) per obtenir la seva opinió sobre alguns 
aspectes del disseny dels qüestionaris i també sobre l’assoliment dels 
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objectius relatius als processos d’aprenentatge tal com es plantejaven a 
l’apartat anterior. 
 

 

DISSENY      
Els períodes de temps per a treballar els qüestionaris ha estat suficient. 1 2 3 4 5 
Els qüestionaris estan ben distribuïts al llarg del curs. 1 2 3 4 5 
La quantitat de qüestionaris és adequada. 1 2 3 4 5 
El nombre de qüestions en cada qüestionari és adequat. 1 2 3 4 5 
Prefereixo els qüestionaris amb retroacció (informació sobre els errors comesos). 1 2 3 4 5 
      
      
CONTINGUT      
He comprès bé els enunciats de les qüestions, en general. 1 2 3 4 5 
      
      
OBJECTIUS      
Els qüestionaris m’han ajudat a identificar els temes que portava més fluixos. 1 2 3 4 5 
He seguit l’assignatura amb més regularitat gràcies als qüestionaris. 1 2 3 4 5 
He tret més profit del meu temps d’estudi gràcies als qüestionaris. 1 2 3 4 5 
Treballar els qüestionaris m’ha ajudat a comprendre millor l’assignatura. 1 2 3 4 5 
      
      
GENERAL      
Valoro positivament la incorporació de qüestionaris a l’assignatura. 1 2 3 4 5 

 

ENQUESTA DE VALORACIÓ DE L’ÚS DELS QÜESTIONARIS – ASSIGNATURA 

Indiqueu el grau d’acord amb les afirmacions anteriors segons l’escala 1=Gens d’acord, ..., 5=Totalment d’acord. 
Podeu incorporar comentaris per millorar els qüestionaris a la part posterior d’aquest full. 

  
 

Figura 2. Model d’enquesta 
 
 

3. Resultats 
Els resultats es presenten separant els dos perfils dels protagonistes.  
 
Professorat 
 
L’opinió general del professorat sobre l’experiència es pot resumir en els 
següents punts: 
• El procés va ser laboriós i l’edició de matemàtiques feixuga, especialment 

en les respostes. 
• La informació que proporciona la plataforma és interessant, però de gestió 

complexa. 
• Els qüestionaris de validació, administrats en un entorn controlat, han 

donat resultats concordants amb els resultats dels qüestionaris realitzats 
a casa. 

• Els qüestionaris d’autoavaluació tenen potencial formatiu. 
La valoració global de l’experiència és bona. 

 
      Participació i valoració dels estudiants 
 

La participació dels estudiants en l’activitat dels qüestionaris d’autoavaluació 
ha estat alta i variable en funció dels objectius i disseny dels qüestionaris. 
L’anàlisi d’aquesta variabilitat es presenta més endavant. 
 
Per presentar els resultats globals de participació, com a resultat de 
l’agregació dels resultats per assignatures, es fan servir els termes següents 
amb el significat que s’indica: 
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• Participació: percentatge d’estudiants que responen algun dels 
qüestionaris proposats. 

• Adhesió: proporció de qüestionaris que responen els estudiants. 
• Intensitat: nombre mitjà d’intents per a cada qüestionari. 
• Qualificació: qualificació final mitjana dels participants. 
 

 intents 
 limitats il·limitats 
Participació 90.3% 81.1% 
Adhesió 91.8% 67.7% 
Intensitat  4.2 
Qualificació 6.3 7.0 

 

 
Taula 3. Participació a l’activitat 

 
La participació i l’adhesió són superiors pels qüestionaris amb intents 
limitats. Sembla raonable tenint present que aquesta mena de qüestionaris 
sol estar més associada amb un caràcter obligatori, amb una funció 
avaluadora i amb un pes relatiu en la qualificació final de l’assignatura 
diferent de zero.  
 
Hi ha dues explicacions per la qualificació més alta en el cas dels 
qüestionaris il·limitats. Una és obvia: un nombre superior d’intents permet 
corregir els errors i incrementar la qualificació. L’altra, potser amb un efecte 
més petit, és que en el cas dels qüestionaris voluntaris el perfil dels no 
adherents coincideix precisament amb els que obtenen qualificacions més 
baixes. I els qüestionaris amb caràcter voluntari són més freqüents en la 
segona columna.  
 
La satisfacció dels estudiants respecte al disseny dels qüestionaris i a 
l’assoliment d’objectius es presenta a la taula 4. El nivell de participació a 
l’enquesta ha estat alt. S’han recollit 370 enquestes de les 507 possibles. 
Això representa una participació superior al 73%.  
 

DISSENY  
Els períodes de temps per a treballar els qüestionaris ha estat suficient. 3,64 
Els qüestionaris estan ben distribuïts al llarg del curs. 3,80 
La quantitat de qüestionaris és adequada. 3,79 
El nombre de qüestions en cada qüestionari és adequat. 3,77 
Prefereixo els qüestionaris amb retroacció 4,62 
CONTINGUT  
He comprès bé els enunciats de les qüestions, en general. 3,59 
OBJECTIUS  
Els qüestionaris m’han ajudat a identificar els temes que portava més fluixos. 3,38 
He seguit l’assignatura amb més regularitat gràcies als qüestionaris. 3,09 
He tret més profit del meu temps d’estudi gràcies als qüestionaris. 3,03 
Treballar els qüestionaris m’ha ajudat a comprendre millor l’assignatura. 3,23 
GENERAL  
Valoro positivament la incorporació de qüestionaris a l’assignatura. 3,91 

 

 
Taula 4. Resultats de l’enquesta 
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La valoració dels aspectes relatius al disseny del qüestionari són bons. 
Destaca la valoració de la retroacció en les preguntes. Segons l’opinió dels 
propis estudiants, els objectius que es plantejava el projecte en relació al 
seu procés d’aprenentatge van ser assolits. Tanmateix el grau d’assoliment 
d’aquests objectius no es tant satisfactori com la valoració global que fan 
d’aquesta activitat. Probablement hi ha d’altres factors, no recollits a les 
preguntes de l’enquesta, que contribueixen a la bona valoració per part dels 
estudiants. 
 
També s’han analitzat les relacions entre les característiques dels 
qüestionaris i els resultats de participació i valoració anteriors. Això permet 
identificar combinacions “guanyadores” en el disseny de qüestionaris.  
 
Evidentment la retroacció és una d’aquestes De les altres 11 
característiques relacionades a la taula 2, les que tenen efectes més 
evidents en la participació i la valoració són: 
 

Lloc de realització Període d’obertura 
Caràcter Nombre d’intents 
Pes relatiu qualificació Limitació temps 

 
Les de la primera columna tenen efectes similars, entenent que les 
analogies entre els respectius valors són: Lloc de realització = aula, 
Caràcter = obligatori, Pes relatiu en la qualificació ≠ 0.  La figura 4 presenta 
gràfiques que mostren l’efecte del pes relatiu en la participació i en 
l’adhesió. Quan el pes relatiu és igual a zero, la participació i l’adhesió són 
més baixes. L’assignació de pesos superiors al 10% no incrementa la 
participació ni l’adhesió. També mostren que influeix poc en les 
qualificacions que els estudiants obtenen en els qüestionaris i en la 
valoració de l’assoliment d’objectius. En general, un pes relatiu igual a zero 
està associat amb valoracions lleugerament més baixes. 
 

Pes relatiu en la qualificació global
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Pes relatiu en la qualificació global
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Figura 3. Efectes del pes relatiu en la qualificació global 
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Entre les de la segona columna, la que sembla tenir més influència és el 
nombre d’intents permesos. En general, els valors més baixos de 
participació, adhesió i valoració, tant del disseny com de l’assoliment 
d’objectius, s’associen a qüestionaris amb un nombre d’intents il·limitat. Els 
qüestionaris que només permeten un intent obtenen valoracions 
lleugerament més baixes. La figura 4 mostra la valoració global segons el 
nombre d’intents permesos. 
 

 

Plot of VALORACIÓ GLOBAL vs Intents permesos

Intents permesos

V
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R

A
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4,4

4,7

Il·limitats 

 
 

Figura 4. Efecte dels intents permesos en la valoració global 
 
 

4. Conclusions 
S'han implementat qüestionaris d'autoavaluació, a través d'una plataforma 
digital de suport a l'aprenentatge basada en Moodle, en 10 assignatures de 
matemàtiques en l'escola d'òptica i optometria i l'escola d'enginyeria tècnica 
del Campus de Terrassa.  
 
S’ha confirmat la seva utilitat com a eina d'aprenentatge.  
 
Les proves de validació dels qüestionaris han confirmat la seva fiabilitat com 
a element d’avaluació. 
 
S’ha comprovat que proporcionen informació regular del nivell de 
coneixements assolit per l'alumnat, que resulta útil al propi alumnat i també 
al professorat per al seu seguiment. 
 
La correcció automàtica i immediata dels qüestionaris permet que siguin 
utilitzats de forma regular fins i tot en grups nombrosos i permet conèixer els 
resultats i actuar en conseqüència de forma ràpida. Es destaca la 
possibilitat d'edició d'expressions matemàtiques i les limitacions per a 
representacions gràfiques o altres imatges en les respostes. 
 
L'alta participació de l'alumnat en l'activitat i la seva opinió expressada en 
les enquestes realitzades posa de manifest una bona valoració dels 
qüestionaris pel que fa a la seva utilitat en el procés d'aprenentatge. 
 
La participació i la percepció dels estudiants pot dependre de les 
característiques dels qüestionaris. És interessant pensar en quina pot ser la 
millor configuració dels qüestionaris per obtenir bons resultats en les dues. 
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