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Treball de fi de màster 

Resum (250/500 paraules) 

 

Són molts els centres que tenen un entorn virtual Moodle ja sigui propi o d’una editorial, i 
que utilitzen per a penjar material i per entregar activitats, però no tothom en els centres ho 
fa. Personalment, m’he trobat amb professors de tecnologia que no l’utilitzen, quan 
aquesta assignatura hauria de ser la que ho promogués, ja que un entorn virtual és 
element tecnològic. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest Treball Final de Màster és, a de part de fomentar l’ús de 
l’entorn en aquesta matèria, crear un sistema d’avaluació a través de qüestionaris del 
Moodle perquè els alumnes s’avaluïn a través d’ells i comprovar si aquest sistema és més 
atractiu per l’estudiant. 

Dins d’un curs tenim dos tipus d’avaluacions: les avaluacions continuades (deures 
setmanals, llibreta, ...) i les avaluacions finals (altrament anomenades “exàmens”). 

Tenint això en compte, la metodologia emprada en aquest treball serà la de crear 
qüestionaris simples d’avaluacions amb l’eina Moodle (que tothom pugui crear sense gaire 
temps d’aprenentatge) per a realitzar una avaluació continuada i també avaluacions finals. 
Es realitzarà en una unitat didàctica a dues assignatures diferents (Matemàtiques i 
Biologia). 

Un cop els alumnes han finalitzat les unitats didàctiques, se’ls hi ha fet una enquesta per a 
que donin la seva opinió de tot el procés.  

Les conclusions que podem extreure dels resultats i les opinions és podrien resumir en 
que l’alumnat prefereix fer els deures i els exàmens de la forma tradicional, però que són 
capaços de veure que el Moodle proporciona beneficis. Per tant, el motiu principal és que 
no estan acostumats i que si se’ls hi plantegés d’una altra manera, com a autoavaluació en 
comptes de deures o exàmens, tindria més acceptació. 

 

 

Paraules clau (màxim 10) 

Entorn virtual Avaluació Autoavaluació 

Moodle   

   

L’especialitat que cursa l’estudiant/a ha de ser una de les paraules clau. 
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1. Introducció 

Les tecnologies es desenvolupen, es creen i es milloren a velocitats exorbitants, fa pocs anys que es va 
crear internet, i el que tenim ara i l’ús que se’n dóna és impressionant. Cada canvi, cada evolució en 
tecnologia se li busca un ús quotidià, per a millorar la nostra qualitat de vida. 

És evident que les noves tecnologies ja formen part de la quotidianitat i ens ofereixen un ampli ventall 
de possibilitats de formació. Els continguts a ensenyar són els mateixos, però metodològicament, les 
maneres de transmetre’ls s’han eixamplat. Avui, ja no s’entén el futur de l’educació sense l’ús de les 
noves tecnologies. 

D’entrada, cal remarcar que el sistema educatiu en pot sortir enfortit del seu ús, òbviament, d’un bon 
ús, ja que dóna moltes possibilitats a l’alumnat a entrar dins del món de la tecnologia, no tothom 
disposa d’un ordinador a casa. Tanmateix, aporten coneixements tant als alumnes com al professorat, 
és més fàcil accedir a la informació, podem aprofundir més que mitjançant els llibres, l’alumnat mostra 
més interès, … 

D’altra banda, malgrat tot el rendiment que en podem treure d’un ús correcte de les noves 
tecnologies,  cal esmentar les amenaces o  els punts dèbils amb els que ens podem trobar.  A la llarga, 
pot provocar problemes de visió si se’n fa un mal ús, poden ser utilitzats fora dels fins educatius com 
ara jocs, xarxes socials, xats, …  I a més,  hi ha poca consciència dels perills de seguretat referent a les 
noves tecnologies, entre d’altres. 

Finalment, cal que l’ús de les noves tecnologies sigui constructiu i significatiu per tothom. El docent ha 
d’ajudar i ensenyar a utilitzar-les, però com una eina més del treball amb els alumnes. Hem d’aprendre 
a treballar amb diverses eines, ja siguin les introduïdes darrerament com les tradicionals. 
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2. Conceptes rellevants 

2.1. Què és un entorn virtual? 

Un entorn virtual d'aprenentatge (EVA), o en anglès VLE (Virtual Learning Environment), és un software 
específicament dissenyat per facilitar l'ensenyament i l’aprenentatge utilitzant sistemes informàtics. 

En general es tracta de sistemes que treballen en un entorn web i que possibiliten la comunicació entre 
els diferents subjectes del fet educatiu (entre el professorat, entre l'alumnat i entre el professorat i 
l'alumnat). 

Els EVA permeten al professorat presentar tota mena de materials educatius en format digital 
(interactius o no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el 
mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i gestió de les 
qualificacions. 

L'alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment els materials dels cursos, comunicar-se amb 
el professorat i amb la resta de l'alumnat. 

 

2.2. Què és Moodle? 

Moodle és un software dissenyat per ajudar als educadors a 
crear cursos en línia i entorns d'aprenentatge virtuals, és a dir, 
un entorn virtual d’aprenentatge.  

La paraula Moodle originalment és un acrònim de Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn 
d'Aprenentatge Dinàmic Orientat a Objectes i Modular). 

Una de les principals característiques de Moodle sobre altres 
sistemes és que està fet sobre la base de la pedagogia social 
constructivista, on la comunicació té un espai rellevant en el 
camí de la construcció del coneixement. Sent l'objectiu generar 
una experiència d'aprenentatge enriquidora.  

Font de la imatge: www.learningblog.es 

Una de les fortaleses de Moodle és que és software lliure. Això significa que el seu creador inicial, al 
moment de publicar-ho en Internet, va decidir utilitzar una llicència pública i per tant pot ser utilitzat 
sense pagar llicències. La institució que ho instal·li està autoritzada a copiar, usar i modificar Moodle. 
En conseqüència, la plataforma Moodle és un sistema permanentment actiu, segur i en constant 
evolució.  
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A continuació, s’enumeren els principals avantatges de Moodle, com la plataforma per a gestió de 
cursos: 

Per a professionals IT: 

• Sistema en constant evolució i actualització. 
• No cal preocupar-se per llicències. 
• Possibilitat de personalitzar la plataforma. 
• Creació de diversos perfils d'usuaris (administrador, tutor, alumne). 
• Importació i exportació de cursos d’un entorn Moodle a un altre. 

Per a educadors: 

• Creació de cursos virtuals i entorns d'aprenentatge virtuals. 
• Complement digital per a cursos presencials. 
• Possibilitat de diversos mètodes d'avaluació i qualificació. 
• Accessibilitat i compatibilitat des de qualsevol navegador web, independent del sistema 

operatiu utilitzat. 
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3. Avaluació 

3.1. Definicions d’avaluació segons diferents autors 

Manuel Fermin:  "L'avaluació és un procés sistemàtic continu i integral destinat a determinar fins a quin 
punt han sigut assolits els objectius educacionals prèviament determinats".  

Harner:  "Avaluació és el judici del mestre respecte a l'actuació de l'alumne" 

Paul Gorin:  "És una de les parts més importants de l’educació, sense ella no seria possible acarar el 
valor del nostre treball". 

Bloom Medaus:  "Avaluació és la reunió sistemàtica d'evidències a fi de determinar si en realitat es 
produeixen certs canvis en els alumnes i establir també el grau de canvi de cada estudiant". 

 

3.2. Avaluació educativa 

L'avaluació és una etapa del procés educacional, que té per finalitat comprovar, de manera sistemàtica 
en quina mesura s'han aconseguit els resultats previstos en els objectius que s'hagin especificat amb 
antelació. 

És una de les etapes més importants i ha de ser contínua i constant, perquè no n’hi ha prou amb un 
control només al final de la feina docent, sinó que també abans, durant i després del procés educatiu, i  
això ens permet conèixer els alumnes que estem conduint, així com també ens podem adonar dels 
encerts i errors que estem produint en el desenvolupament del procés educatiu. 

Dins del procés d'ensenyament-aprenentatge, l'avaluació permet descobrir que els objectius plantejats 
s'han complert o no, la qual cosa ens servirà per reprendre aquells que no van ser assimilat pels 
alumnes, reforçar els èxits obtinguts i no caure en els mateixos errors en el futur. 

 

3.3. Tipus d’avaluacions 

Segons en quin moment es realitzin les avaluacions, aquestes poden ser: 

- Avaluació diagnòstica:  Es realitza abans dels nous aprenentatges, per conèixer les idees prèvies 
dels alumnes (coneixements i competències) sobre els quals es basaran els coneixements nous. 

- Avaluació sumatòria:  És la que s'efectua al final d'un cicle, comprenent llargs períodes temporals, 
per comprovar si han adquirit les competències i coneixements que permetin avançar de curs a 
l'alumne, o acreditar coneixements mitjançant certificacions. És el judici final del procés, amb visió 
retrospectiva, observant el producte de l'aprenentatge. 

- Avaluació formativa:  Es dóna dins del procés per obtenir dades parcials sobre els coneixements i 
competències que es van adquirint i, amb aquesta informació, permet la presa de decisions 
pedagògiques (avançar el programa o retrocedir, canviar estratègies metodològiques, treure, simplificar 
o agregar continguts, ...). 
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Segons els aspectes a avaluar, tenim altres tipus d’avaluacions: 

- Avaluació contínua:  Es basa en l'observació diària de l'alumne i de la seva actitud davant 
l'aprenentatge. 

- Avaluació quantitativa:  Només considera el que s’ha après, en una simple apreciació matemàtica. 

- Avaluació qualitativa:  Avalua el que s’ha après, com es va aprendre i perquè es va aprendre. 

 

I, segons qui sigui l’avaluador, tenim: 

- Auto-avaluació:  la realitza el propi alumne. 

- Avaluació interna:  la porta a terme un docent que hagi tingut part en el procés educatiu. 

- Avaluació externa:  la realitza agents (persones o sistemes) externs al procés educatiu. 

 

3.4. Funcions de l’avaluació  

Podem diferenciar quatre funcions bàsiques de l’avaluació: 

- Funció de motivació de l’aprenentatge:  La motivació és una de les principals funcions de 
l'avaluació, ja que aquesta motiva a l'esforç tant del mestre com de l'alumne, millorant la qualitat de 
l'aprenentatge i per tant el desenvolupament de la personalitat de l'estudiant. 

- Funció de diagnòstic i pronòstic:  És la que tracta de determinar les causes que estan darrere dels 
símptomes. El diagnòstic no solament s’ha de basar en el nivell de coneixements, sinó també en la 
personalitat de l'alumne. I aconseguirem, en alguns casos, prevenir els problemes d'estudiants i de 
l'aprenentatge. 

- Orientació educacional:  Consisteix a subministrar dades per a l'orientació dels alumnes. 

- Funció de desenvolupament:  L'avaluació contribueix a desenvolupar en l'alumne la creació, 
l'habilitat de comparar, reflexionar, seleccionar i el més important, fer conclusions. 
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4. Definició i context del treball 

4.1. Definició 

Són molts els centres que tenen un entorn virtual Moodle ja sigui propi o d’una editorial, i que utilitzen 
per a penjar material i per entregar activitats, però no tothom en els centres ho l’usa.  

L’origen de l’àrea de millora a tractar en el present TFM radica en que el centre, on he fet el pràcticum, 
m’he trobat amb professors de tecnologia que no utilitzen cap entorn virtual, quan aquesta assignatura 
hauria de ser la que ho promogués, ja que un entorn virtual és element tecnològic. 

Pels alumnes de 3r i 4t d’ESO i els de Batxillerat, si no han estat habituats a l’ús d’aquestes eines pot 
ser confús, ja que ha sigut fa relativament poc quan, en el centre, van començar a explicar el 
funcionament de l’entorn virtual Moodle a finals de Primària. 

4.2. Context 

4.2.1. Situació actual 

El centre on he fet el pràcticum té una oferta educativa des de P3 fins a 2n de Batxillerat, i és un centre 
privat concertat, o sigui, finançat amb fons públics. 

Si parlem de l’avaluació a l’ESO trobem que hi ha tres avaluacions al llarg del curs i dins de la primera 
hi ha una avaluació prèvia, aquesta té lloc un mes després de començar el curs. Després de cada 
període d’avaluació hi ha un període de recuperacions d’assignatures pendents, per tant, un al gener, 
un després de setmana santa i un al juny, tot i que, cal recordar que actualment també hi ha setembre. 
Per tant, els alumnes tenen una altra oportunitat per recuperar les assignatures pendents. És important 
anotar que aquell alumne que suspèn l’actitud de manera simultània suspèn l’assignatura. 

L’edifici on es troba situada l’escola ocupa unes tres quartes parts d’una illa del districte de l’Eixample i 
es troba dins del barri “la Dreta de l’Eixample”. La mitjana del districte de població d’origen estranger, 
pel que fa a infants i joves, és inferior a la mitjana total de la ciutat de Barcelona, un 12,57%. A l’escola 
hi trobem un nombre molt baix d’immigració, gairebé inexistent, tenint en compte que hi ha 1200 
alumnes.  

Si ens fixem en la procedència social de l’alumnat ens adonarem que tots procedeixen d’una posició 
social benestant, on les famílies, la majoria, s’involucra directament amb el procés educatiu dels seus 
fills i la majoria de famílies no tenen problemes a l’hora d’afrontar les despeses en l’educació dels seus 
fills a l’escola. 

Des de fa pocs anys que s’està introduint dins del temari de l’últim curs de Primària un tema per a 
treballar i donar a conèixer l’entorn virtual Moodle que utilitza l’escola. Aquest entorn no és propi del 
centre, pertany a una editorial que, a través de les llicències, ofereixen els llibres de text en format 
digital i tot el curs muntat. Òbviament, els professors poden modificar-lo al seu gust per afegir 
entregues o recursos. 
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4.2.2. Antecedents d’avaluacions online 

Dins el centre hi ha professors que si que estan habituats a utilitzar l’entorn virtual Moodle. El fan servir 
com a eina per a compartir els recursos de l’assignatura amb els alumnes, i també per a penjar algunes 
entregues. El problema és que no tots els alumnes tenen accés al Moodle, ja que s’han de pagar les 
llicències, i de vegades la família no ho troba necessari. Però, en tot cas, si el professor utilitza l’entorn 
virtual per a les seves classes, el 95% de les famílies paga les llicències per a que els seus fills puguin 
entrar. Per a aquells que no poden, el professor sempre dóna una alternativa d’entregar l’exercici a mà. 

Com ja hem comentat, hi ha professors que usen el Moodle dins de les seves classes, però els que 
l’utilitzen per a avaluar només fan servir les entregues i els qüestionaris pre-definits que els dóna 
l’editorial. I aquests qüestionaris tenen un pes molt baix dins de l’avaluació del curs, simplement 
serveixen per a acabar de pujar la nota a algun alumne o no. 
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5. Treball de camp 

5.1. Proposta de treball de camp 

La proposta de treball de camp, per aquest TFM, consisteix en que durant una unitat didàctica de 
diferents assignatures, es crearan qüestionaris a l’entorn virtual moodle, per a realitzar els deures 
setmanals que tenen els alumnes. (Els qüestionaris de deures es troben als annexos 2,5,6 i 7) 

Aquests qüestionaris estaran oberts per a que els puguin respondre durant una setmana, i cada alumne 
podrà realitzar 3 intents. Així si hi ha una errada per culpa d’una falta d’ortografia o una equivocació, es 
podrà corregir. 

Les assignatures escollides són la de Matemàtiques (dues classes, B i C) i Biologia (una sola classe) 
de 4t de l‘ESO. S’han escollit aquestes per varies raons:  

• La majoria dels seus alumnes tenen un usuari a moodle. 
• Al ser de 4t d’ESO ens assegurem que estan familiaritzats en aquest entorn virtual. 
• El professor d’aquestes dues assignatures ja ha utilitzat algun cop el moodle amb aquests 

alumnes. 
• Al escollir una assignatura que consisteix en números i càlculs, i una altra en la que tot és 

teoria, es podrà veure si hi ha alguna diferència. 

A part dels deures setmanals, en una de les dues classes de Matemàtiques i en la de Biologia, es 
duran a terme els exàmens també a través del moodle de l’escola. En l’altre classe de Matemàtiques, 
no es farà per poder comparar els resultats dels exàmens, cal dir que l’examen del moodle i el que 
faran a mà seran iguals. (Els qüestionaris dels exàmens es troben als annexos 4 i 8) 

Un cop finalitzada la unitat didàctica, es passarà un qüestionari de valoració als alumnes perquè donin 
la seva opinió. (El qüestionari de valoració es troba a l’annex 1) 

 

5.2. Tipus de preguntes 

Dins d’un qüestionari de moodle, si poden crear diferents tipus de preguntes. Existeixen preguntes de 
relacionar conceptes, opció múltiple o test, altres en les quals s'ha d'introduir un resultat numèric, o una 

resposta oberta, etc. A la imatge de l’esquerra es 
veuen totes les preguntes que es poden crear en la 
versió de l’entorn moodle utilitzat. Les que s’utilitzaran 
per aquest treball són les següents: 

• D’opció múltiple 
• D’aparellament 
• Respostes numèriques 
• Preguntes Cloze o de resposta incrustada 

(embedded answers) 

Les preguntes d’opció múltiple, les d’aparellament i les 
numèriques són les més senzilles de crear, i realment 
es podria fer la majoria de preguntes només amb 
aquestes. Això, és important destacar-ho ja que 
qualsevol professor podria, amb poc temps, aprendre a 
utilitzar-les.  
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5.3. Generació de preguntes 

Per crear preguntes cal anar al banc de preguntes de 
l’assignatura en qüestió. 

Per anar-hi s’ha d’utilitzar el menú d’administració que 
acostuma a estar a l’esquerra de la pàgina. 
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I a través del menú desplegable que es troba al mig de la pantalla, s’escollirà el tipus de pregunta a 
crear. 

 

 

5.3.1. Preguntes d’opció múltiple 

Són les preguntes que normalment s’anomenen tipus test. Aquestes preguntes consten del text de la 
pregunta i de varies respostes possibles. L’alumne ha de marcar una o varies respostes, depenent de 
la pregunta. 

Al crear qualsevol pregunta, primer de tot se li ha de posar un títol i després el text de la pregunta. 
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Més endavant, es defineix la qualificació que tindrà la pregunta, si es vol una penalització i una 
retroacció per a l’alumnat, que surti sempre al respondre la pregunta. 

També es podrà escollir si es vol una pregunta de mono-resposta o multi-resposta, entre d’altres coses. 

 

Es podran escriure tantes respostes com es vulgui, i en cada una d’elles s’hi pot definir la seva 
qualificació i una retroacció per si l’alumne escull aquesta resposta en concret. 
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5.3.2. Preguntes d’aparellament 

Aquestes preguntes són les típiques preguntes de relacionar conceptes. 

A l’hora de crear-les, a part de definir el títol, el text, la retroacció i alguna opció més ja vistes en les 
preguntes d’opció múltiple. En les respostes, es podrà definir una pregunta per a cada resposta o 
també varies respostes que no estiguin emparellades amb cap pregunta, simplement deixant el camp 
de pregunta en blanc. 

 

 

5.3.3. Respostes numèriques 

Aquest tipus de preguntes deixen un espai en blanc per a que els alumnes escriguin la resposta que 
hagin calculat. Cal remarcar que aquestes preguntes no són fiables al cent per cent, ja que si no 
escriuen, per exemple, la coma de forma correcta (pot ser un “.” o una “,”) els hi marcarà com a 
incorrecte. 

A part de la capçalera que tenen totes les preguntes, es podran definir tantes respostes com es vulgui. 
Cada resposta se li dóna una qualificació, un marge d’error que es pot acceptar i la retroacció per a la 
resposta en concret. 
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5.3.4. Preguntes cloze 

Aquestes preguntes són molt versàtils, consisteixen en un text en el qual es poden integrar diversos 
tipus de preguntes. És a dir, són les que més s'assemblen a les activitats dels llibres, que cadascuna té 
els seus apartats. 

A l’editor de text on en les altres preguntes s’hi escriu només el text de la pregunta, s’hi escriurà la 
pregunta i també la resposta. L’editor es pot fer més gran clicant al botó encerclat de color vermell. 

 

Les preguntes cloze poden contenir apartats de 3 tipus diferents de respostes incrustades: 

• Numèriques (NUMERICAL) 
• Opció múltiple (MULTICHOICE) 
• Resposta breu (SHORTANSWER) 

L'escriptura d'una resposta incrustada va sempre entre claudàtors { }, i s’escriu així: 

{Puntuació:Tipologia:=Resultat correcte#retroacció de la resposta correcta~ %50%Resultat parcialment 
correcte #retroacció de la resposta parcialment correcta ~Resultat incorrecte #retroacció de la resposta 
incorrecta } 

• El símbol “=” abans d'una opció identifica aquesta resposta com a correcta. 
• El text “%50%” abans d'una opció identifica aquesta resposta com parcialment correcta 

atorgant-li un 50% de la puntuació (es pot posar el tant per cent que es vulgui). 
• El símbol “~” fa de separació de les opcions. 
• El símbol “#” després d'una opció permet afegir un text de retroacció 

Aquests són alguns exemples d'escriptura de preguntes de respostes incrustades: 

• Escriptura d'una resposta incrustada de tipus numèric: 

{1:NUMERICAL:=3.42#resposta correcta} 

 

• Escriptura d'una resposta incrustada de tipus opció múltiple: 

{1:MULTICHOICE:=La vida va aparèixer a la terra fa 3500 milions d’anys#Correcte~ La vida va 
aparèixer a la terra fa 4300 milions d’anys #Incorrecte~ La vida va aparèixer a la terra fa 4600 
milions d’anys #Incorrecte} 
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• Escriptura d'una resposta incrustada de tipus resposta breu 

{1:SHORTANSWER:Resposta incorrecta#Retroacció per a resposta incorrecta~=Resposta 
correcta#Retroacció per a resposta correcta~%50%de la resposta que dóna la meitat de 
punts#Retroacció para resposta meitat de punts} 

Aquest seria un exemple d'una pregunta cloze simple amb respostes incrustades de tipus resposta 
breu: 
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5.4. Resultats i opinions 

Un cop els alumnes han contestat els qüestionaris de valoració, i el professor de les assignatures ha 
finalitzat la puntuació dels exàmens. Es recolliran les dades per veure quin és el resultat. 

5.4.1. Previsió dels resultats i opinions a nivell personal i docent 

Personalment, considero que a els estudiants haurien d’estar motivats per aquesta nova forma (nova 
per a ells) de realitzar els deures. Estan acostumats a utilitzar l’ordinador i internet per a qualsevol 
cosa, ja sigui tant per esbarjo com per a buscar informació. 

No només perquè l’utilitzen diàriament, sinó també perquè altres avantatges, com per exemple que 
tenen la correcció al moment o que no han d’escriure tant. 

Tot i això, crec que als exàmens preferiran seguir fent-los a mà, almenys els de l’assignatura de 
Matemàtiques. Com que en el moodle no es pot escriure el procediment realitzat per arribar a la 
solució, no ajudarà gaire en la correcció dels exàmens, ja que si es volen corregir bé s’ha de tenir en 
compte que el procediment pot ser més important que el resultat. I per tant s’ha d’apuntar a part en un 
full i després escriure la solució al qüestionari, es trobaran que hauran d’escriure la solució dues 
vegades i creuran que és una pèrdua de temps.  

 

5.4.2. Resultats i opinions de l’alumnat 

Primer de tot se’ls hi va preguntar què preferien si fer els deures i els exàmens a mà o pel moodle. 

En l’assignatura de Biologia van ser 26 alumnes enquestats, i els resultats van ser els següents: 

Deures Exàmens 

a mà al moodle a mà al moodle 

17 9 19 7 

(Resultats en nombre d’alumnes) 

 

 

  

65%

35% Deures a mà

Deures al
moodle

73%

27% Exàmens a mà

Exàmens al
moodle
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En l’assignatura de Matemàtiques van ser 30 alumnes enquestats sobre els deures i 10 sobre els 
exàmens: 

Deures Exàmens 

a mà al moodle a mà al moodle 

21 9 9 1 

(Resultats en nombre d’alumnes) 

 

 

Després se’ls hi va demanar que puntuessin del 1 al 5 el fet de realitzar els deures i els exàmens 
utilitzant el moodle, contant que 1 significava que no volien fer-los més al moodle,  i 5 que no volien fer-
los més a mà. 

Per l’assignatura de Biologia van ser 26 alumnes enquestats, i els resultats van ser els següents: 

Deures Exàmens 

Puntuació Quantitat 
d'alumnes 

Puntuació Quantitat 
d'alumnes 

1 2 1 7 

2 8 2 7 

3 11 3 9 

4 3 4 3 

5 2 5 0 

Arrodonint a dos nombres decimals, obtenim: 

• Mitjana: 2,81 
• Variància: 1,00 
• Desviació típica: 1,00 

I pels resultats dels exàmens: 

• Mitjana: 2,31 
• Variància: 0,98 
• Desviació típica: 0,99 

 

70%

30% Deures a mà

Deures al
moodle

90%

10%

Exàmens a mà

Exàmens al
moodle
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Per l’assignatura de Matemàtiques van ser 30 alumnes enquestats sobre els deures i 10 sobre els 
exàmens: 

Deures Exàmens 

Puntuació Quantitat 
d'alumnes 

Puntuació Quantitat 
d'alumnes 

1 7 1 3 

2 7 2 6 

3 7 3 1 

4 2 4 0 

5 2 5 0 

Pels resultats dels deures, obtenim: 

• Mitjana: 2,4 
• Variància: 1,44 
• Desviació típica: 1,2 

 

1 2 3 4 5

2
8

11

3 2

Deures

Quantitat d'alumnes

1 2 3 4 5

7 7
9

3
0

Exàmens

Quantitat d'alumnes
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I pels resultats dels exàmens: 

• Mitjana: 1,8 
• Variància: 0,36 
• Desviació típica: 0,6 

 

 

 

 

I, també els resultats dels exàmens: 

 Matemàtiques 

examen al moodle 

Matemàtiques 

examen a mà 

Biologia 

Mitjana 5,14 4,01 5,69 

Nº aprovats 12 7 20 

Nº total d’alumnes 24 24 27 

Variància 6,78 3,94 3,13 

Desviació típica 2,60 1,99 1,77 

 

 

1 2 3 4 5
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Deures

Quantitat d'alumnes
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Al finalitzar el qüestionari de valoració, els alumnes havien d’apuntar avantatges i inconvenients que 
veien en dur a terme els deures i exàmens al moodle. Agrupant els comentaris similars, s’obté aquest 
llistat: 

Avantatges Nº de cops que han fet un 

comentari semblant 

1. És innovador. 1 

2. Fàcil correcció. 3 

3. Rapidesa en saber la nota. 14 

4. Còmode. 3 

5. No s'ha d'escriure tant. 1 

6. Més entretingut. 4 

7. Utilitzant tècniques com el moodle s’apropen més a la tecnologia. 3 

8. Facilitat a l'hora de buscar informació. 4 

9. Més net. 8 

10. Més ràpid de fer 14 

11. Possibilitat de rectificar els teus errors i treure'n conclusions. 4 

Nº total de comentaris 59 

 

Inconvenients Nº de cops que han fet un 

comentari semblant 

1. Necessitat de tenir un ordinador a l'abast. 8  

2. Necessitat de connexió a la xarxa i aquesta pot fallar. 13 

3. Fent-los a mà es queden més les coses i s’aprèn més. 3 

4. Possibilitat de que hi hagi algun problema amb el programa i que no es 
corregeixi bé. 

9 

5. S'ha de mirar el moodle per saber si hi han deures. 2 

6. Una petita errada pot estar tot malament. 12 

7. Facilita la desconcentració. 6 

8. No es pot posar el procediment. 7 

9. Més lent. 5 

10. Cansa la vista. 2 

11. No es pot corregir un cop fet. 1 

12. Falta de costum. 4 

13. Més pesat 6 

Nº total de comentaris 78 
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6. Conclusió 

Primer de tot cal dir que, només s’ha pogut dur a terme aquestes proves en tres classes (dues de 
Matemàtiques i una de Biologia) d’un mateix col·legi i d’un mateix curs. Així doncs, la quantitat de 
dades i la variabilitat dels alumnes no ha sigut gaire gran. Les conclusions que es treguin no es podrien 
generalitzar. 

Un cop obtinguts els resultats es pot observar que, a diferència del previst, a la majoria dels alumnes 
no els hi ha agradat haver de fer els deures al moodle (Matemàtiques 70% i Biologia 65%) i encara 
menys realitzar-hi els exàmens (Matemàtiques 90% i Biologia 73%).  

Les puntuacions mitjana (sobre 5) donada a aquesta forma de dur a terme els deures són de 2,4 
(Matemàtiques) i de 2,81 (Biologia), i les puntuacions mitja dels exàmens són de 1,8 (Matemàtiques) i 
2,31 (Biologia). Les desviacions típiques han sigut entre 0,6 i 1,2 , pot ser un factor important ja que si 
fos molt alt, no es podrien tenir gaire en compte les mitjanes obtingudes perquè la distribució de valors 
en el que es trobarien les mostres, seria massa extensa. Però no és el cas, així que no és gaire 
rellevant. 

D’aquestes dades, es veu que en general prefereixen fer-ho tot a mà, però que en una assignatura en 
la que quasi tot és teoria, com Biologia, hi ha més atractiu en comparació amb una assignatura de 
càlcul, com Matemàtiques. Llegint els comentaris, és degut a que no és pot valorar el procediment a 
través de qüestionaris moodle i a que petits errors, com una “,” en comptes de un “.”, fan que el resultat 
sigui incorrecte. 

Observant ara els resultats dels exàmens es podria dir que els exàmens fets al moodle han tingut una 
mitjana més alta que els fets a mà (4,01 a mà i 5,14 al moodle), tot i que la seva desviació és també 
més alta (1,99 a mà i 2,60 al moodle) i, per tant, no és un resultat gaire rellevant. A més, només s’ha 
pogut comparar dues classes així que el resultat no és significatiu, ja que no només depèn de l’eina 
sinó que també dels alumnes i la tipologia d’examen. 

Tot i que els resultats obtinguts no són massa bons per a però en canvi, en els comentaris, els alumnes 
han trobat múltiples avantatges dels entorns virtuals. O sigui que, encara que no els hi agradi tant, són 
capaços de veure’n els beneficis. 

Per tenir més informació, tot i que no siguin dades demostrables, s’ha preguntat al docent sobre la 
participació dels alumnes a l’hora de fer els deures i s’ha vist que quan es tractava del mètode 
tradicional, hi havia molts menys alumnes que els feien. 

Aquesta alta participació, pot ser deguda al fet que és un mètode nou i els causava intriga. O és 
possible que, com els fan per ordinador, si en el seu temps lliure estan asseguts davant d'ell, els sigui 
menys difícil deixar a un costat el seu oci per una estona i realitzar aquests deures. 

Com ja s’ha comentat, és obvi que per fer un millor estudi es necessitaria molta més informació per 
trobar resultats més congruents i així realitzar bones estadístiques, i hauria de ser presa durant més 
temps. Però amb els resultats obtinguts, es pot dir que encara que prefereixin el mètode tradicional, 
almenys fins que s'acostumin, ells mateixos veuen els beneficis que pot tenir. A més, parlant amb els 
alumnes, i en els comentaris positius, s’observa que valoren molt bé el feedback instantani que tenen 
quan acaben els qüestionaris. Per tant, una altra possible utilització, seria plantejar-los com a 
qüestionaris d’autoavaluació sense penalitzacions per repassar l’estudiat a classe i per valorar-se ells 
mateixos el nivell que tenen. 
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