
Dia ATENEA  |  12 de juny de 2009

www.upc.edu

www-ice.upc.edu

Correccions entre iguals. 

Experiències amb 

l'activitat ‘TALLER’

Jordi Voltas i Aguilar
EUETIT, Expressió Gràfica a l’Enginyeria



Dia ATENEA  |  12 de juny de 2009

www.upc.edu

www-ice.upc.edu

Títol: Correccions entre iguals. Experiències amb l'activitat TALLER

Autor: Jordi Voltas i Aguilar

Centre, departament: EUETIT, Expressió Gràfica a l’Enginyeria

Email: voltas@ege.upc.edu

Resum (màxim 100 paraules):

La correcció entre iguals, en tant que obliga a una acurada creació de criteris de correcció, al

professor li és de gran utilitat ja que l'ajuda a distanciar-se d'aquesta tasca, objectivant-la en la

mesura del possible sobre una sèrie de criteris anomenats rúbriques. A l'estudiant, la comprensió i ús

d'aquestes rúbriques li permetrà enfocar correctament la seva atenció sobre els punts valorats, i el

capacitarà per valorar objectivament la seva tasca (autocorrecció), i la dels seus companys (correcció

entre iguals).

Moodle disposa d'una activitat creada justament amb aquesta finalitat, l'activitat Taller.

En aquesta presentació exposarem l'experiència en l'ús de l'activitat de Moodle 'Taller'.

Paraules clau: Correcció entre iguals, Autocorrecció, Rúbriques, Taller
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Activitat Taller - Metodologia

Entrega del propi treball

Confecció Rúbrica 

Autocorrecció

Correcció entre iguals

Assaig sobre treballs d’exemple

Enunciat del treball

Qualificació de la entrega per part 

del professor

Qualificació obtinguda com a 

corrector

Qualificació final de la tasca

L’activitat Taller és, de lluny, l’activitat més 

complexa de totes les disponibles dins de 

Moodle. 

Aquest fet és degut a diverses causes:

• La necessitat de crear un ‘escenari’ ajustat, amb tots 

els elements necessaris: un calendari ben definit, una 

bateria d’exemples i unes rúbriques depurades

• Les diverses etapes que cal seguir per executar-la 

correctament.

• La necessitat d’un treball previ a l’aula per fer que 

l’estudiant n’entengui el funcionament.

Tot i lo anterior, ‘Taller’ permet una aplicació parcial, sense 

necessitat de fer servir tots els recursos disponibles. Si bé la 

manera més eficient d’utilitzar-la és realitzant totes les 

parts, el professor pot escollir lliurement si en descarta 

alguna.  
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Cal entendre la activitat TALLER com una

tasca normal.

En aquesta part escriurem un enunciat i li 

direm al sistema si esperem rebre fitxers i 

quants. Tantmateix podem decidir no rebre 

cap fitxer, essent la entrega un contingut 

textual, un link, etc.
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La pròpia tasca permet escollir el tipus de 

rúbrica més adequada, amb els pesos per 

criteri. No permet barrejar tipus de 

rúbriques diferents.

Acumulativa

Element 1

Element 2

Element n

…

Valoració numèrica

1 2 3 4 5

Margen de error

Element 1

Element 2
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Existència
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Part opcional

El programa permet que el professor ‘pugi’ 

una sèrie de treballs ja corregits amb la 

rúbrica confeccionada.

Els estudiants, abans de fer la seva entrega, 

podran assajar sobre aquests treballs fent ús 

de la rúbrica. Aquí descobriran si entenen o 

no els criteris de correcció, ja que el 

sistema els dirà lo propers que queden de 

l’avaluació del professor.
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El professor defineix una finestra de temps 

en que els estudiants han d’entregar el seu 

treball. 

En aquest punt funciona com una ‘Càrrega 

avançada de fitxers’.
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És interessant que el professor realitzi la 

correcció dels treballs abans que el sistema 

comenci a distribuir treballs per fer la 

correcció entre iguals, ja que la nota de 

com a corrector es calcularà en base a la 

distància entre la nota que el professor ha 

atorgat i la que atorga l’estudiant.

Per qualificar, el sistema ens oferirà un 

formulari amb els camps que nosaltres hem 

definit a la rúbrica, tant sols haurem de 

marcar les caselles correctes.
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Part opcional

Si activem la correcció entre iguals el 

sistema assignarà a cada estudiant que ha 

fet una tramesa un nombre determinat de 

treballs de companys als que ell haurà 

d’avaluar.

La assignació podrà ser anònima o no. El 

sistema permet també la possibilitat que la 

correcció sigui acceptada o no, obrint la 

possibilitat d’un diàleg entre companys.

Si activem la autocorrecció, el sistema 

obligarà a l’estudiant a fer-la.
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En funció de la distància de la qualificació 

que ha atorgat l’estudiant als seus companys 

amb la que els ha atorgat el professor, 

apareix la nota de corrector.
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Finalment el sistema genera la nota de cada 

estudiant com a mitjana ponderada entre 

ambdues notes.

El professor pot decidir si la part de 

qualificació corresponent a la tramesa es 

veu afectada per les qualificacions dels 

companys. El sistema permet fer que la nota 

del professor sigui una nota més, o que 

tingui un pes 10 cops superior a la que han 

atorgat els estudiants.
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Totalitat d’experiències realitzades:

Rúbrica Trameses

Curs Assignatura Activitat Taller Criteris / Nivells Entregues / Valoracions

2007 / 2008 Animació 3D* Treball ESCACS 7 / 4 16 / 3

Treball ESCENOGRAFIA 7 / 4 15 / 3

Treball LLIURE 6 / 5 14 / 3

2008 / 2009 Disseny Gràfic Treball INTERFÍCIE 20 / 3 62 / 6

per Ordinador Treball MODELAT 7 / 5 30 / 0

Treball ESPAI ARQUITECTÒNIC 6 / 5 28 / 0

Animació 3D Treball ESCACS 7 / 4 26 / 2

Treball LLIURE 6 / 5 -- **

Treball TUTORIAL 5 / 5 -- **

* La assignatura ‘Animació 3D’ no existeix com a tal. Els alumnes es matriculen a una 

assignatura anomenada ‘Disseny i Desenvolupament d’Espais d’Informació a Internet’. Tot i 

això, el contingut de la assignatura, els descriptors que apareixien a la guia docent, així com 

el que esperen trobar-se els estudiants és Animació 3D.

** Les activitats ‘Treball LLIURE’ i ‘Treball TUTORIAL’, corresponents a la assignatura 

‘Animació 3D’ del curs 2009/2010 s’estan duent a terme en el moment de la realització 

d’aquesta presentació. 



Dia ATENEA  |  12 de juny de 2009

www.upc.edu

www-ice.upc.edu

Treball INTERFÍCIE – L’enunciat

En aquest treball es demana a l’estudiant que dissenyi una interfície de navegació. Haurà de tenir 

unes restriccions de dimensions, de continguts i de controls. Els estudiants hauran d’aplicar principis 

de composició, color, retícula, pesos visuals, iconografia i tipografia.  
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Treball INTERFÍCIE – La Rúbrica

Tot i que es tracta d’una rúbrica molt extensa, en aquesta edició 

es fa l’esforç de vehicular tots els conceptes associats al tema a 

través d’élla. 

Es subministra també una plantilla excel per que els estudiants 

facin les avaluacions de forma ràpida.
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Treball INTERFÍCIE – La bateria d’exemples previs a la tramesa

S’escullen 10 treballs diferents per a que els estudiants facin els 

seus assaigs abans de fer les trameses. 

En aquests treballs s’intenta cobrir tot l’espectre d’incidències 

de disseny que apareixen a la rúbrica anterior.

Tot i que els estudiants disposen de tots els exemples, el sistema 

els obligarà a corregir-ne tres, escollits pel propi sistema.
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Treball INTERFÍCIE – Tramesa i procés de qualificacions

Aquest és l’aspecte que presenta la taula de qualificacions finals. 

Conjunt d’avaluacions 

que ha fet l’estudiant 

als seus companys. 

La primera xifra és la 

qualificació que atorga 

ella, i entre parèntesis 

la qualificació que rep 

com a avaluadora. En 

aquest cas la màxima 

nota és 20.

La nota <45> és no 

acceptada per estar 

massa lluny de la nota 

del professor

Qualificació total 

obtinguda com a 

corrector

Qualificació que 

rep la seva tramesa 

del professor.

Qualificació que 

rep la seva tramesa 

dels companys

Mitjana ponderada 

entre la 

qualificació del 

professor (pes 10) i 

les dels companys 

(pes 1)

Nota final de la tasca 

com a suma de A i B. A 

està configurada amb un 

sostre de 20, i B amb un 

sostre de 80.
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Resum de resultats quantitatius

Valoracions Valoracions %

Curs Assignatura Activitat Taller Entregues Emeses Rebutjades Encerts

2007 / 2008 Animació 3D Treball ESCACS 16 46 19 59%

Treball ESCENOGRAFIA 15 44 12 72%

Treball LLIURE 14 26 5 80%

2008 / 2009 Disseny Gràfic Treball INTERFÍCIE 62 368 54 85%

per Ordinador Treball MODELAT 30 0 0 0

Treball ESPAI ARQUITECTÒNIC 28 0 0 0

2008 / 2009 Animació 3D Treball ESCACS 26 50 0 100%

Resum de resultats qualitatius

• Els estudiants s’esforcen per realitzar comentaris als treballs dels seus companys com a retroacció 

afegida a l’ús de la rúbrica.

• Els estudiants es cenyeixen als terminis prefixats

• La capacitat d’actuar amb rigor en qualificar els companys augmenta a mesura que s’acostumen a 

aquest procediment.
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Conclusions

Per a crear una cultura col·laborativa, les regles del joc han d’estar disponibles en començar el curs. El 

grup s’ha d’acostumar a que fer aportacions crítiques envers els seus companys forma part del seu 

procés d’aprenentatge.

L’activitat TALLER no pot improvitzar-se a meitat de curs. Cal planificar-la amb temps si se’n vol treure 

tot el profit.

L’estudiant s’implicarà en la tasca de la correcció creuada si això li comporta algun benefici, més enllà 

del seu aprenentatge: aquesta activitat ha de convertir-se en puntuació extra per a ell.

Amb poc temps i amb programes acadèmics extensos, l’estudiant necessita tenir models per imitar. 

Disposar d’exemples ja avaluats pel propi professor li estalviarà molt de temps, identificant on enfocar 

temps i esforços.

La tasca TALLER, ofereix un entorn molt ampli, configurable per a diferents tipus d’activitats. No 

obstant, pel que fa a grau de precisió en acceptació de qualificacions, es troba a faltar poder controlar 

el marge de comparació. 


