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INTRODUCCIÓ 

Molts dels mòduls i activitats de Moodle són avaluables, el que suposa que l'estudiant 

obtindrà una qualificació d'acord amb uns paràmetres que fixa el docent. En aquest apartat 

veurem com podem configurar el llibre de qualificacions i els avenços significatius que ha 

suposat la versió Moodle 1.9 en aquest sentit. Així doncs, els conceptes de qualificacions i el 

llibre de qualificacions s'han revisat completament, encara que aquestes paraules s'han emprat 

en versions prèvies, aquí es documenten diferències importants per tal de evitar malentesos.  

Les dues idees centrals per a qualificar en Moodle 1.9 són:  

1. Les qualificacions són puntuacions atribuïdes als participants en un curs Moodle.  

2. El llibre de qualificacions és un repositori d'aquestes qualificacions: els mòduls 

introdueixen en ell les seves qualificacions, però el butlletí de qualificacions no torna 

res als mòduls.  

Els tres blocs que componen el llibre de qualificacions en Moodle 1.9 són:  

 La categoria de qualificació  

 L'element de qualificació  

 La qualificació  

En línies generals, una categoria de qualificació agrupa elements 

de qualificació i té paràmetres que afecten aquests elements de 

qualificació, un element de qualificació emmagatzema una 

qualificació per a cada participant del curs i té paràmetres que 

afecten aquestes qualificacions, una qualificació té paràmetres que 

afecten com es mostra als usuaris, així com les funcions de 

tancament i ocultació. Les qualificacions poden ser calculades, 

agregades i mostrades de diverses formes, molts dels paràmetres 

s'han dissenyat per ajustar-se a les necessitats d'una gran varietat 

d'organitzacions. Moltes activitats en Moodle, com ara tasques, 

fòrums i qüestionaris es poden qualificar. Les qualificacions poden 

tenir valors numèrics o paraules/frases d'una escala. Les 

qualificacions també es poden utilitzar com a competències i com a 

un text arbitrari atribuït a cada participant.  

Quan els mòduls d'activitat generen qualificacions utilitzen l'API pública del butlletí de 

qualificacions per introduir (o enviar) les seves qualificacions al butlletí de qualificacions. 

Aquestes qualificacions s'emmagatzemen en taules de la base de dades que són independents 

dels mòduls. Les qualificacions emmagatzemades en les taules de la base de dades del mòdul i 

el llibre de qualificacions no tenen accés ni modificaran les qualificacions originals.  

El llibre de qualificacions proporciona als administradors i al professorat eines per canviar les 

formes en què es calculen, s'agreguen i es mostren les qualificacions, així com els mitjans per 

canviar les qualificacions manualment (una edició manual d'una qualificació automàticament 

bloqueja la qualificació en el llibre de qualificacions, de aquesta manera el mòdul que 

originalment va crear la qualificació no podrà actualitzar més la qualificació en el butlletí de 

qualificacions fins que es desbloquegi la qualificació). 
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1. INFORMES DEL LLIBRE DE QUALIFICACIONS  

La versió Moodle 1.9 presenta quatre formes de mostrar les qualificacions:  

 

1.1. INFORME DEL QUALIFICADOR  

La pàgina d'informe del qualificador és la vista principal del professorat per al nou llibre de 

qualificacions en Moodle 1.9; recopila les qualificacions de diverses parts de Moodle i permet 

veure-les i canviar-les, organitzar-les en categories i calcular els totals de diverses maneres. 

Cada vegada que s'agrega una activitat qualificable en un curs, el llibre de qualificacions crearà 

automàticament un espai per a les qualificacions que generi, el professor o el sistema, i afegirà 

les qualificacions quan es produeixin.  

Les qualificacions mostrades són les puntuacions absolutes de les avaluacions, d'aquesta 

manera dependrà de com les definiu, p. ex. una redacció de fins a 36 apareixerà com qualsevol 

puntuació absoluta que l'estudiant hagi obtingut, no com a percentatge.  

a) Gestió de l'Informe qualificador  

- Visualització  

 

 

Aquest llibre de qualificacions consta a la seva part superior de 

diverses files: primer el curs, després la categoria, més tard la columna 

real (p. ex. una redacció o un total de la categoria). A l'inici, cada 

redacció, qüestionari, etc. es troba en la categoria “Sense categoria”, la 

qual s’assigna per defecte al curs, però es pot canviar si cal. També, 

podem afegir una fila que mostri l'interval de puntuacions possibles si 

aneu al desplegable Trieu una acció... > Les meves preferències > 

Qualificador i seleccioneu Sí a Mostra gammes de l’apartat 

Commutadors mostra/oculta.  

 

Hi ha tres maneres per mostrar les categories:  

 Només qualificacions: sense la columna dels totals de la categoria  

 Col·lapsat: només la columna dels totals de la categoria  

 Vista completa: qualificacions i les agregacions (la columna dels totals per a la 

categoria)  
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Cada secció té una petita icona a la part superior dreta. Si fem clic 

anirem canviant a través d'aquests modes de visualització de cada 

categoria:  

 + va a la vista de Només qualificacions,  

 o va a la Vista completa  

 - va a la vista de Només col·lapsat.  

Les opcions per defecte es poden definir a nivell de lloc si teniu el 

rol d’administrador, si aneu a Administració de lloc> Qualificacions> 

Paràmetres de l'informe> Qualificador.  

 Podeu afegir una fila que mostri l'interval de puntuacions possibles si aneu al 

desplegable “Trieu una acció” > Les meves preferències > Qualificador i 

seleccioneu Sí a Mostra gammes de l’apartat Commutadors mostra/oculta.  

- Destacat de files i columnes  

Quan el llibre de qualificacions comença a créixer, pot resultar complicat a quin estudiant i a 

quina tasca es refereix una cel·la. El ressaltat ho soluciona.  

 Si fem clic sobre un espai buit en la cel·la que conté el nom del estudiant destacarà 

la fila sencera  

 Si fem clic sobre un espai buit en la cel·la de la part superior de cada columna 

destacarà la columna sencera  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: requereix que el vostre navegador tingui habilitat el Javascript  

 

- Destacat de puntuacions adequades o inacceptables en verd o en vermell  

Activeu edició i fem clic a la icona d'edició en la cel·la de la part superior de la columna. 

Llavors a l’apartat Element de qualificació (potser necessiteu fer clic en “Mostra 

característiques avançades”) podreu veure l'opció per introduir una “Qualificació per a 

aprovar”.  
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Una vegada definida, qualsevol qualificació per dalt es destacarà en verd i per sota es 

destacarà en vermell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Categorització de les qualificacions  

El menú desplegable “Trieu una acció...” a la part superior 

esquerra us permetrà activar les altres vistes.  

 Categories i elements permetrà definir les nostres 

qualificacions en categories diferents p. ex. “Treball de 

classe”, “deures”, etc.  

Cada categoria tindrà la seva columna Total de la categoria  

- Edició  

L'edició de qualsevol element en el llibre de qualificacions es 

refereix només a l'edició de les qualificacions i no a les operacions 

disponibles relacionades amb l'edició de la pàgina principal del curs 

(p.ex. cap modificació de l'àmbit del butlletí de qualificacions podrà influir en l'aparença de la 

pàgina del nostre curs). El botó "Activa edició" (cantonada superior dreta) funciona 

independentment del de la plana principal del curs, de tal manera que l'edició pot estar activada 

en el llibre de qualificacions, però desactivada quan tornem a la vista del curs. Això és perquè 

l'edició de qualificacions i la edició de la pàgina del curs són capacitats independents.  
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 Modificació de les qualificacions  

Podem fer clic a Activa edició a la part superior dreta per a mostrar un icona 

d'edició  al costat de cada qualificació. Si fem clic a la icona ens porta a la pantalla 

d'edició d'aquesta qualificació on podreu definir la qualificació, escriure un 

comentari i altres atributs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També, podem fer clic a Les meves preferències Qualificador  al  desplegable 

Trieu una acció... i a l’apartat “Generals” seleccionar "Qualificació ràpida" (requadre 

vermell)  i "Retroacció ràpida" (requadre verd) per fer que l'informe aparegui amb 

cel·les editables que continguin cada qualificació, d'aquesta manera podeu canviar 

diverses d'una vegada. Totes dues accions estan activades per defecte. 
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 Càlcul dels totals  

Millor que una simple mitjana o suma, Moodle pot 

personalitzar càlculs molt complexos a fi de produir els totals de 

cada categoria i del curs complet. Per exemple, si volem una 

mitjana de 3 elements d'una categoria, doblar-la i després afegir-

la a la mitjana d’una altra categoria.  

Podeu fer-ho utilitzant càlculs. Si anem a Les meves preferències Qualificador  

triem "Mostra càlculs" del primer apartat, desem els canvis i activem l'edició, 

apareix una icona de calculadora costat a cada columna,  quan fem clic, ens porta a 

la pàgina Edita càlcul. Podem triar com s'agreguen les qualificacions per als totals 

dins de les categories, podem activar l'edició i fer clic a la icona d'edició petita de la 

categoria. Després podem triar entre mitjanes, mitjanes, modes, etc. deixar fora dels 

càlculs les qualificacions buides o altres paràmetres.  

 

 

 Ocultació de columnes o de qualificacions individuals  

Podem també amagar la visualització de notes d'una activitat al complet o de 

qualificacions individuals d'un estudiant concret. A aquest efecte, a Les meves 

preferències Qualificador, hem de tenir activada l'opció de Mostra icones 

mostra/oculta. D'aquesta manera, quan activem l'edició veurem al costat de cada 

qualificació a la part superior de cada columna la icona habitual de l'ull  que 

mostra/oculta. Hem de recordar que només amaga la qualificació a l'estudiant i no té 

res a veure amb l'ocultació d'activitats a la pàgina principal del curs.  

Això permet tenir una activitat visible en el curs però no la seva qualificació i al 

contrari, una activitat oculta en la pàgina principal del curs però visible la seva 

qualificació.  
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b) Les meves preferències de l'informe  

Al desplegable Trieu una acció.... l’opció Les meves preferències 

Qualificador habilita al professorat a definir les preferències respecte de 

com es mostra l'informe del qualificador.  

 

 

 

 

A la secció de preferències generals, destaquem:  

 

 Qualificació ràpida: Farà que l'informe del qualificador aparegui amb cel·les editables 

per a cada qualificació, de manera que podem canviar-les ràpidament per a molts 

estudiants.  

 Mostra retroacció ràpida: Aquesta funcionalitat fa el mateix però per teclejar la 

retroalimentació o comentaris. (En activar l’edició ho podem veure). 

 

 Estudiants per pàgina: Estableix el nombre d'estudiants mostrats per pàgina en 

l'informe del qualificador. Si es deixa buit s'empra el que té el lloc per defecte (definit 

per l'administrador, en el nostre cas 200).  

 Posició de l’agregació: Per mostrar l'ajust de la posició d'agregació (i altres 

paràmetres avançats) farem clic al botó "Mostra característiques avançades ". Les 

opcions són:  

o Opció per defecte de l'informe: - definida per l'administrador per a tots els 

cursos del lloc  

o Principi: la columna del total del curs és la primera columna al informe del 

qualificador  

o Darrer: la columna del total del curs és l'última columna en l'informe del 

qualificador  
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Altres valors que podem modificar es veuen a la següent figura:  

 

1.2. INFORME DE COMPETÈNCIES  

  

L'informe de competències ajuda al professorat a fer el 

seguiment del progrés en les competències dels estudiants. Llista 

els competències a nivell de lloc i els resultats personalitzats usats 

en el curs actual, la seva mitjana global (cada resultat es pot 

mesurar a partir de molts elements), els valors mitjans de cada 

element i el nombre de "qualificacions" donat per cada element. 

La taula resultant té els següents paràmetres:  

 Nom de la competència: El nom curt de la 

competència  emprada en el curs.  

 Mitjana del curs: Mostra dos valors que representen la puntuació mitjana donada a 

l'estudiant per cada resultat emprat en el curs (No mostra les mitjanes a nivell de 

lloc).  

 Tot el lloc:  Si el resultat és un resultat a nivell de lloc o no.  

 Activitats: Llista les activitats que utilitzen aquest resultat en el curs. Es crea una nova 

fila per cada activitat i el nom de l'activitat s'enllaça a la pàgina d'activitat.  

 Mitjana: Mostra la puntuació mitjana de cada activitat que utilitza el resultat en el 

curs.  

 Nombre de qualificacions: El nombre de qualificacions donades a l'estudiant per 

cada activitat que utilitzi el resultat.  
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MoodleDocs 

 

1.3. INFORME DE CONJUNT  

L'informe general mostra les qualificacions globals de tots els 

cursos on està matriculat un estudiant. En aquest aspecte difereix 

d'altres informes que mostren només les qualificacions del curs 

actual. Per veure un desglossament de les qualificacions d'altres 

cursos cal anar a aquests cursos, accedir als seus llibres de 

qualificacions i seleccionar el informe d'usuari. L'informe global serà 

el mateix independentment del curs on ho estigueu consultant.  

 

1.4. INFORME D'USUARI  

L'informe d'usuari mostra les qualificacions registrades fins el moment d'un usuari del curs 

actual. Inclou:  

 Un desglossament de les qualificacions de cada element de qualificació del curs,  

 Un valor de percentatge relatiu a la qualificació mínima-màxima de cada avaluació,  

 La retroalimentació opcional donada pel professorat a cada qualificació.  

També mostra una qualificació global per al curs (anomenada Total del curs). Aquest  

total és el mateix que es mostra a l'informe general.  
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El professorat i els administradors poden emprar el menú desplegable "Selecciona tots els 

usuaris o un usuari" que hi ha a la part superior dreta de la pàgina per veure els informes 

d'usuari individuals o tots els usuaris.  

 

 

2. TRANSFERÈNCIA DE DADES  

Totes les qualificacions es poden exportar i importar.  

 

2.1. EXPORTACIÓ DE QUALIFICACIONS  

Les qualificacions obtingudes en un curs poden ser exportades com 

un full de càlcul d'Excel, full de càlcul de l'OpenOffice, arxiu de text net 

o fitxer XML. Per exportar qualificacions des del butlletí de 

qualificacions, hem de procedir de la següent manera:  

 Triar un format d'exportació (full de càlcul d'Excel, full de 

càlcul d'OpenDocument, fitxer de text net o fitxer XML) des del 

menú desplegable del butlletí de qualificacions.  

 Definir les opcions requerides.  

 Si el curs fa servir grups, triar si volem exportar les 

qualificacions de tots els participants o per a un grup concret.  

 Escollir els elements de 

qualificació que s’inclouran. 

Observar que els números ID de 

totes les activitats són necessaris 

per a l'exportació del fitxer en XML. 

Podeu trobar un camp de número 

d'identificació en cada activitat a la 

configuració comú del mòdul.  

 Fer clic al botó Tramet.  
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 Després de la previsualització de les dades a la pàgina següent, fer clic al botó Baixa. 

 

El tipus de visualització de l'exportació de les qualificacions i les xifres decimals de 

l’exportació de les qualificacions les pot definir l'administrador per a tot el lloc per defecte en 

Administració> Qualificacions > Paràmetres de les qualificacions.  

 

2.2. IMPORTACIÓ DE QUALIFICACIONS  

Les qualificacions es poden importar com a fitxer CSV o XML. El format de fitxer d'importació 

és el mateix que el corresponent format d'exportació. Aquesta operació és equivalent a la 

qualificació manual en l'informe del qualificador. De tal manera que si les qualificacions d'una 

activitat de Moodle concreta   -com ara una tasca- s'importen, ja no podran editar-se a través 

de la pàgina d'enviament de la tasca.  

Per importar qualificacions al butlletí de qualificacions:  

 Decidir el format d'importació -fitxer CSV o XML (veure 

sota) - després exportar algunes qualificacions utilitzant el 

format d'exportació corresponent.  

 Edició de l’arxiu exportat, editar de la forma desitjada i 

gravar.  

 Triar el format d'importació escollit des del menú 

desplegable del butlletí de qualificacions.  
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 Pujar l'arxiu creat prèviament.  

 

 Definir les opcions requerides.  

 Fer clic al botó "Carrega qualificacions". Només a les importacions de CSV: 

previsualitzarem la importació de les qualificacions i triar la columna a mapejar, 

després fer clic al botó "Carrega qualificacions" per completar la importació de 

qualificacions.  

Necessitem dos permisos per importar qualificacions:  

 permís general per importar qualificacions  

 permís per importar qualificacions en un format determinat:  

o Importació de XML. La importació d'XML requereix la qualificació numèrica, el 

número d'identificació (id) de l'activitat i el número d'identificació (id) de l'usuari. 

D'altra banda, es requereix la URL d'un fitxer remot, com ara un sistema 

d'informació del estudiant.  

o Importació de CSV. La importació de CSV és més flexible que la de XML, ja que 

podeu seleccionar la columna a mapejar. Si no estem segurs de la codificació del 

nostre arxiu CSV, intentarem seleccionar la segona opció en el menú 

desplegable de codificació. Si hem usat Excel per generar el fitxer CSV la segona 

opció de codificació WINDOWS-xxx probablement serà la correcta. La 

previsualització de la importació de les qualificacions us dirà si hem suposat la 

codificació correctament. Al seu torn, les escales poden ser especificades com un 

identificador d'elements (per exemple. 0, 1, 2, 3, etc. o com una cadena de text, 

per exemple. "Bona", "Dolent", "molt dolent". L'últim format es diu "Verbose").  
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3. EDICIÓ DE CATEGORIES, ELEMENTS I COMPETÈNCIES  

A l'apartat Categories i elements del bloc Administració/ Qualificacions 

/ Vista simple o Vista completa, el professorat i els administradors poden 

realitzar diverses funcions, entre elles:  

- Afegir  

 Categoria de qualificació  

 Elements de qualificació  

 Elements de competència  

 

- Realitzar les següents accions en les categories i els elements 

de qualificació:  

 Edita  

 Moure dins i fora de les categories  

 Ocultar o mostrar  

 Tancar o obrir  

 Suprimeix  

 

- Sincronitzar qualificacions heretades  

 Editar fórmules 

de càlcul per a les categories de qualificació 

 

3.1. CATEGORIES DE QUALIFICACIÓ  

 

Les qualificacions es poden organitzar dins de categories de qualificació. Una categoria de 

qualificació té la seva pròpia qualificació agregada que es calcula a partir de seus elements de 

qualificació. No hi ha límit en el nivell d’anidament de les categories (una categoria pot 

pertànyer a una altra categoria). Tot i així, cada element de qualificació pot pertànyer només a 

una única categoria. A més, tots els elements de qualificació i categories pertanyen almenys a 

una categoria permanent: la categoria de curs.  

La categoria de qualificació de curs representa el curs com un contenidor per a les categories 

i els elements de qualificació. No pot suprimir-se ni moure, però pot ocultar-se i tancar-se com 

altres categories i elements. Quan es crea un curs, es crea automàticament aquesta categoria. El 

valor per al Nom està buit i és opcional, en aquest cas el nom de la categoria es mostra com el 

del curs al qual representa. Si se li proporciona un valor manualment a la categoria, s'emprarà 

aquest nom en comptes del nom del curs.  
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a) Afegir categories de qualificació  

  Per afegir una categoria de qualificació hem d’anar al desplegable “Trieu una acció...” de 

i seleccionar “Vista simple” dintre de “Categories i elements”. Després de fer clic al botó "Afegeix 

categoria" en la part inferior de la pàgina, s'obrirà la plana de configuració dels paràmetres de la 

nova categoria:  

 

 Donar un nom significatiu a la categoria de qualificació.  

 Seleccionar els paràmetres apropiats de la categoria de qualificació. Les 

característiques avançades es poden fer disponibles fent clic al botó "Mostra 

característiques avançades".  

Ajustos necessaris per a la gestió de categories:  

 Agregació: Aquest menú ens permet triar l'estratègia d'agregació que s'utilitzarà per 

calcular cada qualificació global dels participants en una Categories de qualificació. 

Les qualificacions es converteixen primer en valors de percentatge (interval de 0 a 1), 

després s'agreguen emprant una de les estratègies de baix i finalment es 

converteixen a l'interval d'elements de la categoria associats (entre la qualificació 

mínima i la màxima. Resulta rellevant conèixer que una qualificació buida és 

simplement una entrada absent en el llibre de qualificacions i pot significar coses 

diferents. Per exemple, pot ser un participant que no ha enviat una tasca, una tasca 

enviada encara no qualificada pel professorat, o una qualificació eliminada 

manualment del llibre qualificacions per l'administrador. S'aconsella tenir precaució 

en interpretar aquestes "qualificacions buides".  

 

Les principals estratègies d'agregació són:  

 Mitjana de les qualificacions. La suma de totes les qualificacions dividida pel nombre 

total de qualificacions.  

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, categoria màx 100:  

(0.7 + 0.25 + 1.0) / 3 = 0.65 -> 65/100  

 Mitjana ponderada de les qualificacions. A 

cada element de qualificació se li pot donar un 

pes, el qual agafaria el l'agregació de la 

mitjana aritmètica per a influir en la 

importància de cada element en la mitjana 

global.  
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A1 70/100 pes 10, A2 20/80 pes 5, A3 10/10 pes 3, 

categoria màx 100:  

(0.7*10 + 0.25*5 + 1.0*3) / 18 = 0.625 -> 62.5/100  

 Mediana de les qualificacions. La qualificació del mig (o la mitja de les dues 

qualificacions del mig) quan la seqüència de qualificacions està ordenada. 

L'avantatge de la mediana respecte a la mitjana és que no és afectada per dades 

atípiques. (Qualificacions allunyades de la mitjana). 

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, categoria màx 100:  

0,7 + 0.25 + 1.0 -> 0,25 -> 25/100  

 Qualificació més baixa. El resultat és la qualificació més baixa després de la 

normalització. Generalment es fa servir en combinació amb “Agrega només les 

qualificacions no buides”.  

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, categoria màx 100:  

min (0.7 + 0.25 + 1.0) = 0.25 -> 25/100  

 Qualificació més alta. El resultat és la qualificació més alta després de la 

normalització.  

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, categoria màx 100:  

màx (0.7 + 0.25 + 1.0) = 1.0 -> 100/100  

 Moda de les qualificacions. La moda és la qualificació que es produeix més 

freqüentment. S'utilitza més habitualment per a qualificacions no numèriques. 

L’avantatge respecte  a la mitjana és que no l'afecten els valors atípics 

(qualificacions que es troben anormalment allunyades de la mitjana) ni per dades 

molt disperses. Tot i així, perd el sentit  si hi ha més d'un valor freqüent (només se’n 

conserva un), o quan cada qualificació és diferent de totes les altres.  

A1 70/100, A2 35/50, A3 20/80, A4 10/10, A5 7/10 

categoria màx 100:  

mode (0.7; 0,7; 0,25; 1.0; 0.7) = 0.7 -> 70/100  

 Suma de qualificacions. La suma de totes les qualificacions. Les escales s'ignoren. 

Aquest és l'únic mètode d'agregació que no normalitza les qualificacions (no les 

converteix internament en tants per 1). La qualificació màxima de l'element de la 

categoria associada es calcula automàticament com a suma dels màxims de tots els 

elements agregats.  

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10:  

70 + 20 + 10 = 100/190  

 

 Agrega només les qualificacions no buides: Les qualificacions inexistents o són 

tractades com a qualificacions mínimes o bé no s'inclouen en l'agregació. Per 

exemple, una tasca qualificada entre 0 i 100 per a la qual només la meitat de la 

estudiants ha estat avaluat, bé comptarà les trameses no avaluades com 0 (opció 

desactivada) o bé les ignorarà (opció activada).  

Important: Una qualificació buida és simplement una entrada que falta en el llibre de 

qualificacions i podria significar diferents coses. Per exemple, podria ser un 

participant que encara no ha enviat una tasca, un enviament que encara no ha estat 
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qualificat pel professorat, o una qualificació esborrada manualment per l' 

administrador del butlletí de qualificacions. S'aconsella precaució a l'hora de 

interpretar aquestes "qualificacions buides".  

 Agrega incloent subcategories: L'agregació es dóna normalment només amb les 

categories filles immediates, també és possible afegir qualificacions en totes les 

subcategories excloent altres qualificacions agregades.  

 Omet qualificacions baixes: Si s'estableix, aquesta opció ometrà les X qualificacions 

més baixes, essent X el valor triat en aquesta opció.  

 

 

b) Edició de la categoria de qualificació  

Havent creat alguna categoria, caldria probablement editar, per a això 

hem d’anar Categories i elements del menú desplegable del llibre de 

qualificacions, seguidament, triem Vista simple o Vista Completa, i farem 

clic a la icona d'edició que surt al costat de la categoria de qualificació 

(icona de la mà amb el llapis) que volem editat. Després editar la 

categoria de qualificació, fer clic al botó "Desa els canvis".  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ELEMENTS DE QUALIFICACIÓ  

 

Un element de qualificació és una unitat de mesura mitjançant la qual es qualifiquen els 

participants d'un curs (p.ex. 'posant-los nota'). De tal manera, que un element de qualificació és 

un contenidor per a les qualificacions i un conjunt d'ajustos aplicats a aquestes qualificacions. 

Els ajustaments afecten al càlcul i a la visualització de les qualificacions en els informes i en 

exportar del llibre de qualificacions. Els elements de qualificació es representen com a columnes 

en l'informe qualificador. Poden referir-se a activitats del curs (p. ex. un qüestionari, una tasca, 

etc.), Resultats o fins i tot qualificacions manuals. A continuació hi ha una visió general de cada 

tipus.  

a) Elements de qualificació basats en activitats  

Els mòduls que inclouen un formulari de qualificació utilitzen l'API Gradebook per generar un 

element de qualificació associat i comunicar les seves qualificacions al butlletí de qualificacions. 

L'element de qualificació generat pot editar-se posteriorment des la interfície del butlletí de 

qualificacions (Curs> Qualificacions> Categories i elements> Vista simple o Vista Completa i 

Edita l'element de qualificació ), com es veu en la captura de pantalla:  
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Diversos ajustos es trobaran 'bloquejats' i només es podran canviar des de la interfície del 

mòdul d'activitat. Aquests estan llistats i explicats en la secció d'elements de qualificació manual. 

Aquí hi ha una llista dels ajustos que es poden editar en un element de qualificació basat en una 

activitat:  

 Informació de l'element: Informació general sobre l'element de qualificació. 

Opcional.  

 Número ID: Definir un número ID permet fer referència a aquesta activitat en els 

càlculs de qualificacions. Si l'activitat no es vol incloure en cap càlcul, podeu deixar 

en blanc aquest camp de número ID. El número ID d'una qualificació basada en una 

activitat es pot definir a la pàgina d'actualització de l'activitat. 

 Tipus de qualificació: Especifica el tipus de qualificació utilitzat: cap (no és possible 

qualificar), valor (habilita els paràmetres de qualificació màxima i mínima), escala 

(habilita el paràmetre escala) o text (només retroacció). Únicament es poden agregar 

els tipus de qualificació per valor i escala. El tipus de qualificació d'un element de 

qualificació basat en una activitat es defineix a la pàgina d'actualització de l'activitat. 

 Escala: Quan utilitzeu un tipus de qualificació d'escala, podeu seleccionar l'escala. 

L'escala d'un element de qualificació basat en una activitat es defineix a la pàgina 

d'actualització de l'activitat. 

 Qualificació per a aprovar: El valor de qualificació que cal per aprovar el element de 

qualificació. En aquest punt, les qualificacions suspeses es destaquen en vermell i en 

verd les que aproven. No funciona en les escales, ja que encara no s'ha aplicat 

plenament en Moodle 1,9. S'ha previst per al seu ús en course completion a Moodle 

2.0.  
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 Tipus de visualització de les qualificacions: Vegeu la documentació sobre les tipus de 

visualització de les qualificacions o formes de mostrar les qualificacions.  

 Nombre de decimals globals: Especifica el nombre de xifres decimals que es mostren 

en cada qualificació. No té cap efecte sobre el càlcul de les qualificacions, que es 

calculen amb una precisió de 5 decimals.  

 Ocult: Si l'element de qualificació s'ha d'amagar a l'estudiant.  

 Oculta fins: Una data opcional després de la qual l'element de qualificació no es 

ocultarà més (p. ex. una data de visualització de les qualificacions).  

 Blocat: Si es tanca o no l'element de qualificació. Un element de qualificació tancat 

no accepta canvis dels seus paràmetres ni qualificacions del seu mòdul associat.  

 Bloca després de: Una data després de la qual el tancament es farà efectiu, 

normalment després la data de la visualització de les qualificacions.  

 Ponderació de l’element: Ponderació aplicada a totes les qualificacions d'aquest 

element de qualificació durant l'agregació amb altres elements de qualificació. 

 

b) Elements de competència per a la qualificació  

Aquests poden generar-se bé per la creació d'un nou mòdul d'activitat (Seleccionant 

Competències al formulari de creació del mòdul), o bé mitjançant la creació manual com els 

elements de qualificació manuals.  

 

Un element de competència de qualificació utilitza una competència de curs com a tipus de 

qualificació, per això la competència ha d'estar disponible a nivell de curs abans que es pugui 

crear manualment un element de competència.  

 

Els elements de competència per a la qualificació es poden enllaçar opcionalment amb un 

mòdul d'activitat. Passa automàticament quan es genera un element de competència per a la 

qualificació, per la creació d'un mòdul d'activitat on es seleccionen competències. En aquest 

escenari, també es crea i s'anomena després del mòdul de activitat una categoria de qualificació, 

i l'element de qualificació i els elements de competència per a la qualificació es creen com a fills 

d'aquesta categoria.  
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Els paràmetres del formulari d'edició dels elements de competència per a la qualificació són 

idèntics als dels elements de qualificació manuals, amb l'afegit de dues característiques més:  

 Competència:  El resultat de curs representat per aquest element  

 Activitat vinculada:  El mòdul d'activitat opcional al qual s'enllaçarà aquest element.  

 Ponderació: Aplicada a totes les qualificacions d’aquest element de qualificació 

durant l’agregació amb altres elements de qualificació.  

 

c) Elements de qualificació manual  

Aquests elements de qualificació es creen manualment a través del botó "Afegeix element de 

qualificació”. Apareix el formulari. Aquí hi ha disponibles diverses opcions, les quals es 

completen de manera automàtica al mòdul d’activitat creant un element de qualificació basat en 

l'activitat:  

 

 Nom de l'element: El nom que es mostra del nostre element de qualificació.  

 Número ID: Una cadena de caràcters arbitrària emprada per referir-se a aquest 

element de qualificació en fórmules. Si es defineix ha de ser únic.  

 Tipus de qualificació: Hi ha quatre tipus de qualificació diferents. Res (no hi ha 

qualificació possible), Valor (un valor numèric); Escala (un element d'una llista), o Text 

(text arbitrari).  

 Escala: per a triar quina escala s'utilitzarà per a la qualificació, només disponible quan 

s'ha escollit el tipus de qualificació d'escala de l'opció anterior.  

 Qualificació màxima: La qualificació màxima que pot donar-se (per a les escales, el 

nombre d'elements en l'escala és - 1).  

 Qualificació mínima:  La qualificació mínima que pot donar-se (per a escales, 0)  

A la secció de categoria mare, es defineix:  
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 Categoria de qualificació: Estableix a la categoria o subcategoria a la qual anem a 

adscriure l'element de qualificació creat.  

3.3. COMPETÈNCIES / RESULTATS /  OBJECTIUS I ELEMENTS DE RESULTATS  

a) Característiques i gestió de les competències  

Les Competències són descripcions específiques d'allò que s'espera que pugui fer o 

comprendre un estudiant al final d'una activitat o curs. són una nova funcionalitat de la versió 

1.9 de Moodle. Una activitat pot tenir més d'una competència i cada una pot tenir una 

qualificació associada, normalment sobre una escala. Això conformaria una mena de rúbrica 

d'avaluació. Altres termes emprats per designar les competències són "Resultats" o "Objectius". 

Podem elaborar una llista de les competències previstes (resultats o objectius) i connectar-les als 

seus cursos i activitats.  

Per poder utilitzar emprar les competències en un lloc Moodle, l'administrador ha d'habilitar 

la característica activant la casella Habilita competències en Administració de lloc -> 

Qualificacions -> Paràmetres generals -> Competències:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les funcions de les Competències poden ser:  

 Triar i definir algunes competències per al nostre curs (mirar sota).  

 En cada activitat, triar aquelles competències es sol·liciten.  

 Quan qualifiquem l'activitat, qualificar cada competència utilitzant les escales dels 

resultats. Nota: podem editar les qualificacions en el Informe de les qualificacions 

(útil per als mòduls que no inclouen la funcionalitat de qualificació).  

 Emprar les competències com a part de l'avaluació l'estudiant, o bé, mirar 

detingudament el Informe de resultats per a tenir informació útil sobre el rendiment 

general de l’estudiant a classe.  

Les competències es poden definir a nivell de lloc i de curs. En 

conseqüència, podem diferenciar i establir unes per a tots els cursos i 

altres específiques per a cursos concrets. Per afegir una competència 

estàndard, disponible en tot el lloc Moodle, hem de disposar del rol 

d’administrador i accedir a l'Administració del lloc -> Qualificacions -> 

Competències.  
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S'accedirà al botó d'edició mitjançant el botó "Afegeix una nova competència”. En emplenar 

el formulari que s'obre a continuació, introduïm el nom complet de la competència, el seu nom 

curt, s'establirà la seua interconnexió amb l'escala per defecte que es consideri oportú o 

s'agregués altra nova i finalment s'omplirà seva descripció, utilitzant l'editor HTML de Moodle, 

finalment, premerem el botó "Desa els canvis".  

 

D'altra banda, per a triar les  competències 

que utilitzarem al nostre curs de les que estan 

definides a nivell de lloc, hem de clicar l'enllaç 

Competències  del bloc Administració del curs, i 

seleccioneu Edita competències de del menú 

desplegable:  

 

 

 

A la nova pantalla, triarem els resultats estàndard de la llista de la dreta i utilitzeu el botó de 

la fletxa “Afegeix” per afegir-les a la llista de la esquerra. Podem triar diversos resultats 

mantenint pressionada la tecla Ctrl mentre fem clic als resultats individuals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per afegir una competència a nivell de curs, hem de trobar-nos en la interfície que 

anteriorment visualitzem, a la qual s'accedeix mitjançant l'enllaç de Competències en el bloc 

d'Administració del curs (seleccioneu Edita competències del menú desplegable). Fent clic al 

botó "Afegeix una nova competència", completar el formulari que s’obre i fer clic al botó "Desa 

els canvis", tal com hem analitzat i documentat a nivell de lloc.  
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Les competències (i les seves escales associades) es poden exportar fent clic al botó "Exporta 

totes les competències". Això enviarà un fitxer (en format .csv) que pot llegir-se en Excel, 

OpenOffice.org o en qualsevol editor de text.  

 

També es poden importar competències (i les seves escales associades) enviant un fitxer .csv. 

El format del fitxer hauria de copiar del fitxer obtingut de la funció d'exportació. Fixeu-vos que 

mentre es fa la importació:  

 Les competències i les escales existents s'empraran si estan disponibles (l'script no 

sobreescriu res)  

 L'script s'aturarà si detecta que el fitxer conté dades invàlides.  

 

b) Elements de Competència  

Un element de competència NO ÉS un resultat. Un element de competència és en molts 

sentits el mateix que un element de qualificació. La diferència principal entre els dos és que 

l'objectiu d'un resultat de qualificació és categoritzar l'estudiant en una competència / resultat / 

objectiu, mentre que els elements de qualificació es fan servir per a qualificar a l'estudiant, 

normalment amb la intenció d'agregar resultats com a mesura del rendiment de l'estudiant en 

les activitats del curs.  

Un element de competència sempre s'enllaça a un resultat, el qual al seu torn s'enllaça a una 

escala. L'escala pot representar una mesura quantitativa, ordenant els seus valors dels més 

baixos als més alts, o pot representar una mesura qualitativa, on l' ordre dels valors de l'escala 
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és irrellevant. El primer tipus pot ser agregada, però el segon tipus no podria (no voldrem 

suspendre a un estudiant perquè el seu color favorit sigui el "blau"!).  

Un element de competència es pot enllaçar opcionalment a una activitat. Aquesta activitat 

pot aparèixer o no en el butlletí de qualificacions (p. ex. un wiki normalment no es qualifica, per 

tant no apareix). Així doncs, enllaçar un element de competència amb una activitat crea un 

element de qualificació amb la icona de l'activitat enllaçada, però no hi ha altra manera de veure 

amb quina activitat està enllaçada. Per aquesta raó, és una bona idea incloure el nom de 

l'activitat en el nom de l'element de competència (p. ex. Wiki 1: Participació).  

Per afegir un nou element de competència clicar al botó “Afegeix un element de 

competència” que 

apareix tant a la “Vista 

simple” o “Vista completa” de l’apartat “Categories i elements”. 

 

Els paràmetres d’un element de competència són:  

 Nom de l'element: Habitualment anomenat després del resultat enllaçat. Si es enllaça 

amb una activitat, és una bona idea incloure el nom de l'activitat en el nom de 

l'element (vegeu l'explicació superior).  

 Competència: El resultat de lloc o de curs a què representa aquest element en el 

llibre de qualificacions.  

 Activitat vinculada: Una activitat opcional de curs amb la qual pot enllaçar-se el 

element de competència. Vegeu les notes superiors respecte del nomenament dels 

elements de resultats enllaçats a una activitat.  

 Ocult: Vegeu Ocultació de qualificacions per a més informació.  

 Blocat: Vegeu el blocatge de qualificacions per a més informació.  

Entre les característiques avançades es troben:  

 Informació de l'element: Un espai per introduir informació sobre el element. El text 

introduït no apareix en cap lloc més.  

 Número ID: Definir un número ID proporciona una manera d'identificar el element 

de resultats per als objectius de càlcul de la qualificació. Si l' element de resultat no 

s'inclou en cap càlcul de qualificació, o si no es pot aplicar el càlcul (ex. escales 

qualitatives), llavors el camp de número ID es pot deixar en blanc.  

 Oculta fins: Definir fins quan es vol ocultar. 

 Bloca després de: Definir quan blocar. 
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3.4. CÀLCUL DE QUALIFICACIONS  

 

Un càlcul de qualificacions és una fórmula emprada per determinar les qualificacions, 

basades (opcionalment) en altres elements de qualificació. Noteu que no és el mateix que el 

Tipus de pregunta calculada.  

 

Per habilitar els càlculs del nostre llibre de qualificacions, hem de tenir perfil o 

rol de professor o un altre usuari amb permisos d'edició de les qualificacions, 

anar al curs en qüestió i fer clic a "Qualificacions" en el bloc d'Administració de 

curs, i triant al desplegable de l’esquerra “Vista completa” del menú “Categories i 

elements”. Veiem que a cada categoria hi ha la icona calculadora així com al Total 

del Curs: 

 

En clicar sobre la icona de la calculadora arribarem a la pàgina per obtenir els càlculs de les 

qualificacions. Aquesta pàgina per als càlculs, ofereix dues zones diferenciades: la superior 

destinada a establir la fórmula per al càlcul i la segona, en la qual s'enumeren els diferents 

elements de qualificació i categories per establir el número ID. 

 

a) Assignació de números ID  

Els números ID són similars als àlies de cada element de qualificació. En un càlcul, en 

comptes de referir-vos a un nom de tasca complet, podem substituir per la seva número ID que 

resulta més senzill. Penseu per exemple que 143 es substitueix per X i després s'utilitza X per a 

diversos problemes matemàtics. Com hem vist, els números ID estan a la part inferior de la 

pàgina. Utilitzarem números o variables simples de recordar com ara, 1, X o Tarea1. Recordar fer 

clic a "Afegeix números ID". 
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b) Comprensió de les funcions de càlcul  

Fer clic en l'interrogant amb fons groc al costat de la paraula "Càlcul". Això ens portarà a una 

finestra emergent on s'expliquen les diverses funcions que poden emprar-se en els càlculs i com 

usar-les.  

Cada càlcul ha de començar amb un signe d'igual (=). A continuació hi ha una llista de es  

funcions suportades pel càlcul. El caràcter de la coma (,) s'utilitza per separar arguments dins 

dels parèntesis d'una funció. També es pot emprar la coma per separar diferents funcions.  

* Average ([[item1]], [[item2]] ...): Retorna la mitjana d'una mostra  

* Max ([[item1]], [[item2]] ...): Retorna el valor màxim d'una llista d'arguments  

* Min ([[item1]], [[item2]] ...): Retorna el valor mínim d'una llista d'arguments  

* Mod (dividend, divisor): Calcula la resta d'una divisió  

* Pi (): Retorna el valor del nombre Pi  

* Power (base, power): Eleva un número a la potència d'un altre  

* Round (nombre, count): Arrodoneix un número amb una exactitud predefinida  

* Sum ([[item1]], [[item2]] ...): Retorna la suma de tots els arguments  

També suporta una quantitat de funcions matemàtiques: sense, sinh, arcsin, asin, arcsinh, 

asinh, cos, cosh, arccos, acos, arccosh, acosh, tan, tanh, arctan, lliguen, arctanh, atanh, sqrt, abs, 

ln, log, exp.  

 

c) Construcció del càlcul  

Tornar a la pàgina de càlculs, vam començar teclejant les diverses funcions i els números ID 

triats per al vostre càlcul.  

 Comencem amb el signe d'igual (=)  

 Triem una funció. Exemple: = Sum ()  

 Escriure els nostres números ID entre 2 claudàtors. Exemple: = Sum ([[item1]] 

[[item2]] [[item3]])  

 Separar cada número ID amb una coma (en castellà s'empra el punt i coma). 

Exemple: = Sum ([[item1]], [[item2]], [[item3]])  

 Fer clic al botó "Desa els canvis"  

En relació als càlculs quan l'idioma de l'usuari no és l'anglès, les fórmules de càlcul utilitzen 

decimals i separadors de llistes tal com estan definides en el paquet d'idioma. El separador 

decimal (un símbol emprat per marcar el límit entre les parts senceres i les fraccionades d'un 

nombre decimal) és un punt (.) en anglès. En altres llengües pot ser una coma (,), com per 

exemple en català i en castellà. D'altra banda, el separador de llista (un símbol emprat per a 

separar una llista de números ID entre claudàtors) és una coma (,) en anglès. En altres llengües 

pot ser un punt i coma (;), com ara en català i en castellà.  
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3.5. Altres accions amb categories i elements de  QUALIFICACIÓ  

 

a) Eliminació de categories  

Què passa en qualificar elements en una categoria de qualificació quan s'ha suprimit la 

categoria? S'assignen automàticament a la categoria mare de la categoria eliminada. Per 

exemple, partint de la següent estructura:  

Curs (categoria)  

| _ Trimestre 1 (categoria)  

| _ Tema 1 (categoria)  

| _ Qüestionari 1 (element de qualificació)  

| _ Tasca 1 (element de qualificació)  

| _ Tema 2 (categoria)  

| _ Qüestionari 2 (element de qualificació)  

| _ Tasca 2 (element de qualificació)  

...  

Si suprimim la Setmana 1, els elements que conté es traslladaran a la categoria superior del 

Semestre 1 i tindrem la següent estructura:  

Curs (categoria)  

| _ Trimestre 1 (categoria)  

| _ Qüestionari 1 (element de qualificació)  

| _ Tasca 1 (element de qualificació)  

| _ Tema 2 (categoria)  

| _ Qüestionari 2 (element de qualificació)  

| _ Tasca 2 (element de qualificació)  

...  

Tal com podem veure, les categories i els elements poden conviure junts sense problemes, 

però el resultat pot resultar confús a l'estudiant i al professorat.  

 

b) Moure categories i elements  

Cada categoria i element de qualificació té una petita icona “dalt-baix” al costat que provoca 

l'acció Mou quan es prem.  
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Quan s'acciona aquest icona la pàgina canvia, apareixen caselles 

rectangulars precedides d'una fletxa en els llocs on podem moure el element 

o categoria seleccionats, dins de la mateixa categoria o fora d'ella, tal com es 

mostra en la il·lustració situada a la dreta:  

En aquesta posició, podem cancel·lar l'acció en qualsevol moment 

utilitzant el botó "Cancel·la" a la part inferior de la pàgina. Un cop hem fet clic 

en un dels rectangles de destí, l'element apareixerà allí en comptes de al seu 

lloc original. Si movem una categoria que contingui elements o categories, 

tots els seus continguts es traslladaran també junt amb ella.  

El trasllat d'elements i categories no afecta a les qualificacions individuals. 

Tot així, afecta a les puntuacions agregades per les categories i, si aquestes 

categories tenen establertes fórmules de càlcul especials, també afectarà a les 

puntuacions agregades sota la categoria de qualificació de curs (total del curs).  

 

c) Sincronització de qualificacions heretades  

Tots els mòduls actuals que suporten qualificació es hauran de convertir per a emprar la 

nova API del llibre de qualificacions. Per raons de rendiment les qualificacions dels mòduls 

heretats no es poden actualitzar automàticament, la sincronització s'ha de fer manualment fent 

clic al botó Sincronitzar qualificacions heretades en cada curs. Aquesta acció pot trigar molt de 

temps depenent del nombre de activitats, qualificacions i participants del curs.  

 

 

4. ALTRES MODES D'EDICIÓ DE LES QUALIFICACIONS  

 

4.1. ESCALES  

 Les escales es poden usar per qualificar els Fòrums, Glossaris i 

Tasques. Aquestes es caracteritzen pels següents trets:  

 

 Podem crear escales mitjançant un clic a l'enllaç "Escales" 

del desplegable .  

 Les escales personalitzades poden ser creades pels 

professors, amb dret de edició, per als seus cursos o els 

administradors per tal de dur a terme qualsevol activitat 

d'avaluació.  

 Els administradors poden convertir una escala d'algun curs per a tot el lloc Moodle 

(qualsevol curs). Per realitzar-lo, afegir una escala nova, després utilitzar la fletxa del 

moure avall per moure aquesta escala des de les escales personalitzades a les 

escales estàndard (és a dir de tot el lloc Moodle).  
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El nom de l'escala hauria de ser una frase que la identifiqués clarament: aquest nom 

apareixerà a llistes de selecció d'escales i als botons d'ajuda contextual.  

 

L'escala es defineix com una llista jeràrquica de valors, de negatiu a positiu, separats per 

comes. Per exemple: Decebedor, No prou bo, Correcte, Bo, Molt bo, Excel·lent! 

Les escales també han d'incloure una descripció adequada del què signifiquen i com 

s'haurien d'utilitzar. Aquesta descripció apareixerà a les pàgines d'ajuda per a professors i 

estudiants.  

Finalment, pot haver-hi una o més escales “estàndard” definides per l’administrador del 

sistema. Aquestes estaran disponibles per a tots els cursos.  

 

4.2. QUALIFICACIONS AMB LLETRES  

 

 En alguns casos és preferible qualificar no amb un valor numèric 

de 0 a 100, sinó amb una lletra. Per a això Moodle ofereix la 

possibilitat d'establir una equivalència entre una i altres. Les 

qualificacions amb lletres s'estableixen a nivell de tot el lloc. Per 

visualitzar les qualificacions amb lletres a nivell de curs, hem de 

situar-nos en l'apartat Qualificacions del bloc Administració. Al 

desplegable de la part superior esquerra triar "Visualitzar" de 

l’apartat Lletres seleccionar  

Per canviar les opcions per defecte del lloc hem veure les 

qualificacions en el butlletí de qualificacions, per la qual que accedim 

a l'enllaç de Qualificacions del bloc de Administració del curs i 

seleccionem l'opció Edita -> Lletres del menú desplegable a la part 

superior esquerra de la pàgina. A la nova pantalla marquem la casella “Invalida opcions per 

defecte del lloc”, i efectuem els canvis que considerem oportuns:  
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Aquesta opció activa els elements del formulari que li permeten definir les lletres de 

qualificació i els límits elegits. Canviem la lletra o un altre símbol usat per representar un rang de 

qualificació i el límit del percentatge per sobre del qual es assignarà una lletra a les 

qualificacions (Si ho desitja, pot utilitzar les paraules, per exemple Insuficient, Suficient, Bé, 

Notable i Excel·lent, en lloc de lletres.). Per finalitzar, fem clic al botó "Desa els canvis".  

D'altra banda, també és possible establir valors per defecte per qualificacions amb lletres a 

nivell de tot el lloc. Per a aquesta operació hem d'accedir com administrador de la plataforma a 

Administració del lloc > Qualificacions> Lletres:  

 Marqueu la casella "Ignora els valors per defecte del lloc ".  

 Modifiqueu les lletres de qualificació i / o els límits com sigui necessari.  

 Desplaceu-vos fins al final de la pàgina i premeu el botó "Desa els canvis".  

 

 

 

5. CONFIGURACIÓ DE LES QUALIFICACIONS   

Els paràmetres del curs determinen com apareix el llibre de qualificacions 

per a tots els participants del curs. Per canviar la configuració del curs:  

 

1. Escollir "Curs" del menú Paràmetres al desplegable a Qualificacions.  

2. Canviar la configuració paràmetres desitjats.  

3. Fer clic al botó "Desa els canvis"  
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Nota: El professorat de manera individual pot invalidar el paràmetre de posició de la 

agregació per a la seva pròpia vista de l'informe del qualificador a través de l’opció del 

desplegable de qualificacions, Les meves preferències > Qualificador, bloc General > Posició de 

l’agregació.  

Mostra posició: Si està habilitada, es visualitzarà la posició d'un element de qualificació en 

relació amb la resta de la classe en cada element de qualificació.  

Els paràmetres del curs per defecte els defineix l'administrador en els següents llocs:  

 Posició d'agregació: Administració -> Qualificacions -> Paràmetres Generals  

 Tipus de visualització de las qualificacions i xifres decimals globals: Administració de 

lloc -> Qualificacions Paràmetres de l’element de qualificació 

 Configuració de l'informe de conjunt: Administració de lloc -> Qualificacions -> 

Informe de conjunt  

 Configuració de l'informe de Usuari: Administració de lloc -> Qualificacions ->Usuari.  

 

 

 

ADDENDA. SOBRE L’ÚS DEL LLIBRE DE QUALIFICACIONS. 

ALGUNS PROBLEMES. 

El nou sistema de qualificacions no està exempt de plantejar problemes a l'hora de enfrontar 

al mateix, alguns d'aquests problemes són els següents:  

 PROBLEMA 1: És difícil localitzar les funcionalitats i el que conté "categories i 

elements "i altres etiquetes d'edició, la solució serà: Comunament seleccionarà 

"categories i elements" per poder definir com calcular la nota final d'una assignatura.  

 PROBLEMA 2: Difícil utilitzar l'ajuda de com calcular la puntuació final (Massa 

opcions), la solució: Seleccionant "Mitjana ponderada de qualificacions "i l'opció" pes 

de l'element "es pot realitzar ponderació de notes sense utilitzar fórmules explicat en 

l'estratègia 3. Si no surt "pes del element "és que no s'ha seleccionat l'opció" Mitjana 

ponderada de qualificacions ".  

 PROBLEMA 3: Dificultat per canviar la puntuació d'un curs (activar el botó d'edició), 

la solució: El botó d'edició es troba a la part superior de la dreta.  

 PROBLEMA 4: Dificultat en moure les categories, la solució: Es realitza amb el botó 

de les dues fletxes.  

Observació: No és el mateix no introduir cap nota en el llibre de qualificacions (llavors no 

computa en la nota final) d'introduir un 0 (que en aquest cas sí computa el 0 a la nota final).  
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TUTORIAL PER CONÈIXER MÈTODES DE QUALIFICACIÓ 

Aquest tutorial és accessible en http://docs.moodle.org/20/en/Gradebook_1.9_Tutorial i 

es poden veure demos en http://www.moodletutorials.com  

Les qualificacions de la versió 1.9 de Moodle són molt potents i flexibles, encara que moltes 

de les seves noves característiques poden confondre. L'objectiu d'aquest tutorial mostrar tres  

mètodes de qualificació que potser cobreixin les necessitats d'un gran nombre de cursos.  

Estratègia 1: Cursos ponderats pels seus valors  

Per defecte, Moodle calcula la nota en base al nombre total de punts que va obtenir, dividit 

pel nombre de punts possible. Per tant, si el curs té dues proves de meitat de període, cada un 

per valor de 50 punts, i un examen final per valor de 100 punts, l'examen final té el doble del 

que cadascuna de les proves de meitat de període. A continuació es detallaran els passos per 

realitzar la primera estratègia:  

1. En una mostra de tres estudiants, crear tres tasques es titulades "tasca de 10 punts 

"," tasca de 20 punts ", i" tasca meitat de període ".  

2. Assignar puntuacions a cadascuna de les tasques com es mostra en l'exemple: 

 

3. Comproveu que el curs té la puntuació que desitja. 

4. Canvieu diferents notes per comprovar que calcula la nota final del curs 

correctament. Si no és així, realitzi canvis addicionals perquè calculi la nota final 

correctament 

 

Estratègia 2: Cursos que reben el mateix pes  

En alguns cursos, el nombre de punts a un determinat curs és 

arbitrari i no és un factor en la decisió del seu pes en la nota final del 

curs. En aquest cas, a cada tasca es dóna el mateix pes, de manera 

que un assaig de 10 punts podria ser tan útil com un punt d'assaig 

20. Amb aquesta estratègia de classificació, en primer lloc es realitza  

una conversió de cada curs a un percentatge de valor i, a 

continuació, es realitza una mitjana dels percentatges de cada 

recurs.  

Moodle crida a aquest mètode d'agregació mitjana dels recursos 

perquè la mitjana es calcula donant el mateix pes a cada recurs. A 

continuació es detalla els passos d'aquest exercici (comença amb 

l'exemple des del primer exercici):  

http://docs.moodle.org/20/en/Gradebook_1.9_Tutorial
http://www.moodletutorials.com/
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1. Al menú Categories i elements, trieu “Vista simple” o “Vista Completa”.  

2. Feu clic sobre la icona "Edita" per al teu curs.  

 

 

3 Canvia Agregació per "Mitjana de qualificacions"  

 

 

4. Verifica que la qualificació del curs dóna el següent resultat:  

5. Comproveu que el curs té la puntuació que desitja.  

6. Canvieu diferents notes per comprovar que calcula la nota final del curs correctament. Si 

no és així, realitzi canvis addicionals perquè calculi la nota final correctament.  

 

Estratègia 3: Qualificació del curs ponderat per la seva categoria  

Es diu computació de la mitjana de ponderada per cada categoria perquè la qualificació final 

es calcula segons el pes que s'assigna a cada categoria.  

Nota:   

 Una vegada que les seves notes són a la configuració, pot posar les activitats en les 

categories en crear o editar l'activitat.  

 També pot canviar els cursos de la vista "categories i elements" de les qualificacions.  
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 Les categories no cal que sumin 100. Si un a categoria val 1 i una altra 2, la categoria 

2 computarà dues vegades més que la 1.  

A continuació es detalla els passos d'aquest exercici (comença amb l'exemple des del segon 

exercici):  

1. Al menú Veure en el llibre de qualificacions, seleccioneu "Categories i elements".  

2. Feu clic a la icona "Edita" del seu curs (el primer tema en notes) i en la agregació de 

mitjanes ponderades de les qualificacions.  

3. A partir de la vista "Categories i elements"  Vista simple o Vista completa feu clic al 

botó "Afegir categoria ", afegint dues categories:" Treball diari 40% " amb un pes de 

40 i "Proves i exàmens 60%" amb un pes de 60. Dins de la categoria, mantenir el 

tipus d'agregació com "Mitjana ponderada de les qualificacions".  

 

 

4. Per als elements existents en les qualificacions, feu clic a la icona de "Moviment" els 

elements en les categories adequades.  

5. Tornant al seu curs principal, afegir una nova missió denominada "100 punt final ". 

Tingueu en compte que pot col·locar els elements en categories en crear o editar-

los.  

 

6. Assignar puntuacions a cadascuna de les tasques tal com s'indica en aquest exemple 

(Tingues en compte que en Helen es va canviar la nota que la primera assignació):  

 

7. Canvieu diferents notes per comprovar que calcula la nota final del curs 

correctament. Si no és així, realitzi canvis addicionals perquè calculi la nota final 

correctament.  

 

 

USOS DE CÀLCULS  

En el nou llibre de qualificacions també és possible utilitzar una columna de càlculs per 

establir notes parcials o finals en un curs. Per a això, s'utilitzaran una sèrie de funcions 

matemàtiques similars a les emprades en els fulls de càlcul més conegudes (Excel, Calc). A 

continuació usant càlculs anem a establir la nota final d'un curs en base a aquest criteri:  

Suma de les mitjanes de les dues primeres tasques, tenint en compte que la primera 

tasca contribueix en un 60% a la nota final i la segona un 40% (la resta de tasques no es 

tindran en compte).  

Per processar aquesta informació, cal realitzar els següents passos:  

1. Activa més modes edició en el llibre de qualificacions  
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2. Seleccionar Mostra càlculs  

 

3. Premem sobre la icona en forma de calculadora que apareixerà a la columna Total 

del curs:  

 

 

4. Afegim identificadors als elements de qualificació per a posteriorment usar-los 

en les fórmules. Per a això cal omplir les caselles en blanc que apareixen a la dreta 

dels noms dels elements de qualificació i clicar el botó Afegeix números ID.  

A la imatge d'exemple ja estan omplerts i guardats:  

 

 

 

 

 

 

 

5. Afegim la fórmula:  

= Sum ((([[t10]] * 100) / 10) * 0,6; (([[T20]] * 100) / 20) * 0,4)  

Amb la fórmula ([[T10]] * 100) / 10 calculem la nota en escala 100 de la primera 

activitat.  

Amb la fórmula ([T20]] * 100) / 20 calculem la nota en escala 100 de la segona 

activitat.  

Posteriorment, multipliquem la primera nota per 0.6 per assignar-li un 60% pes, la 

segona per 0,4 i sumem els resultats.  

6. Vista final del llibre de qualificacions:  

 

Joan Leyva, Consultor CV & A Consulting. Mòdul de qualificacions Laia Subirats, participant del 

Google Summer of Code 

(http://www.moodlemoot.net/2008/file.php/62/Tutorial_calificacionesv4.pdf) 

  

http://www.moodlemoot.net/2008/file.php/62/Tutorial_calificacionesv4.pdf
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MODES D'UTILITZACIÓ DE LES QUALIFICACIONS  

La versió 1.9 de Moodle millora el sistema de qualificacions de les versions anteriors. Ara 

podem tenir una taula de qualificacions com la següent:  

 

com podem veure, són les qualificacions d'un curs que té tres tasques i dos fòrums, podria 

tenir qüestionaris i altres activitats amb qualificació. El que explicarem aquí és vàlid per a 

qualsevol conjunt d'activitats que es puguin qualificar.  

Tenim elements nous com són:  

 Categories: un conjunt d'activitats sobre les quals s'aplica un mecanisme de 

agregació de qualificacions. En aquest cas hi ha dues categories la que agrupa les 

qualificacions de les tres tasques i la que agrupa els dos fòrums. Una categoria 

podria agrupar qualificacions d'activitats diferents, per exemple podríem definir la 

categoria Primer parcial que afegiu les qualificacions de les activitats del primer 

parcial (una tasca un qüestionari i un fòrum, per exemple).  

 Columna independent: una columna que permet introduir qualificacions i que no 

correspon a cap activitat de Moodle. Per exemple pot contenir les qualificacions d'un 

exercici escrit aliè a Moodle, o les qualificacions d'unes pràctiques desenvolupades 

en el laboratori.  

Hi ha diverses maneres d'afegir les qualificacions, tant en les categories com en el total del 

curs: l'agregació pot ser la mitjana, la mitjana ponderada, la suma, la qualificació més alta ... i 

també podem construir una fórmula (a l'estil de excel) per compondre la agregació que ens 

interessa. A la fórmula es poden emprar les qualificacions individuals com la qualificació de la 

categoria.  

 

ÚS DEL SISTEMA DE QUALIFICACIONS  

 

Crear una categoria nova per incloure qualificacions no associades a cap activitat de Moodle. 

Al menú desplegable que hi ha a la part superior esquerra hem de anar a l'opció Categories i 

elements.  

Tenim els botons: Afegir categoria i Afegeix element de qualificació. Triem Afegeix element 

de qualificació, els camps importants són:  

 El nom de l'element (per exemple Examen escrit)  

 La qualificació màxima  

 Les característiques de visualització (si els alumnes veuran aquesta qualificació i 

quan)  

 Número ID necessari si volem fer servir aquest element en una fórmula  
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Si tenim previst utilitzar fórmules en els càlculs de qualificacions, per exemple per al càlcul de 

la qualificació final del curs, necessitem que aquest element tingui un identificador per usar-los 

en la fórmula. L'identificador pot ser un conjunt de nombres i / o lletres.  

 

AFEGIR QUALIFICACIONS EN UN NOU ELEMENT DE QUALIFICACIÓ  

Al menú desplegable ens anirem a l'opció Vista -> Qualificador. Si voleu editar i escriure les 

qualificacions a la categoria creada hem de prémer sobre el botó Activa edició que hi ha a la 

part superior dreta.  

És recomanable fer servir aquesta via d'assignar qualificacions només per als elements nous 

que no estan associats a activitats. Per qualificar activitats és millor anar directament a la 

activitat. Si modifiquem qualificacions d'activitats des d'aquesta pantalla, les qualificacions 

quedaran bloquejades (apareixen com rectificades) cal editar l’element de qualificació i treure la 

marca de l’opció “Rectificat”.  

 

CREAR UNA CATEGORIA PER AFEGIR QUALIFICACIONS DE DIVERSOS ELEMENTS  

 

Al menú desplegable que hi ha a la part superior esquerra hem d'anar a l'opció Categories i 

elements.  

Tenim els botons: Triem Afegir categoria, els camps importants són:  

 Nom de la categoria: en funció de les qualificacions que combini: qualificació del 

parcial, qualificació de les tasques ...  

 Agregació: forma de tractar les qualificacions: mitjana, moda, suma, qualificació més 

alta ...  

L'opció Afegeix només qualificacions no buides té sentit marcar-la durant el curs ja que si no 

està marcada, les activitats sense qualificar les posarà a zero i el resultat de la agregació no 

correspon amb les dades existents. Cal tenir en compte que al final del curs (o del parcial) serà 

necessari treure la marca perquè totes les activitats participin en l'agregació, una altra opció 

seria qualificar amb la nota més baixa possible (zero) les activitats no realitzades.  

 

INCLOURE QUALIFICACIONS D'ACTIVITATS DINS D'UNA CATEGORIA  

 

Un cop creada la categoria cal incloure qualificacions d'activitats dins de la categoria perquè 

es procedeixi a l'agregació.  

Hi ha dues formes d'incloure una qualificació:  

 A la pàgina amb la qual es defineix una activitat hi ha un camp (l'últim) anomenat 

Categoria de qualificació actual: és un menú desplegable que inclou les diferents 

categories definides, només cal seleccionar aquella en què vulguem que es inclogui 

l'activitat.  

 En l'opció Qualificacions del bloc Administració triant Categories i elements en el 

menú desplegable de la part superior veiem les categories com carpetes i els 
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elements de qualificació amb la icona habitual. Per incloure un element dins d'una 

categoria usarem la icona  , al prémer sobre el apareixen un conjunt de caixes 

amb les possible ubicacions de l'element, prement sobre la caixa adequada 

col·loquem l'element en la categoria desitjada.  

 

Ús de fórmules per calcular l'agregació de qualificacions  

Quan les opcions disponibles en una categoria o en la qualificació final del curs (Mitjanes, 

modes, suma, qualificació més alta ...) no satisfan les necessitats d'agregació podem editar una 

fórmula que usant les operacions habituals (+ - * /) amb els elements de qualificació ens donin 

el resultat desitjat.  

En les opcions d'editar categories (Administració -> Qualificacions -> Categories i elements) 

veiem la icona: prement sobre aquesta icona accedim a una pàgina comú gran camp 

anomenat Càlcul on escriurem la fórmula.  

Sota aquest camp apareix una secció anomenada Nombres id que conté tots els elements de 

qualificació. Alguns tenen a la dreta un identificador col·locat entre claudàtors [[1234]], altres 

tenen un camp editable. En definir les activitats podíem indicar un identificador (en el camp 

Número id de la secció Configuració comuns del mòdul), també podem assignar un 

identificador en el camp editable d'aquesta pàgina.  

Si volem utilitzar un element de qualificació en la fórmula ha de tenir un identificador.  

Per editar la fórmula començarem amb = i escriurem els identificadors dels elements amb els 

claudàtors [[1234]]. Aquesta pot ser una fórmula vàlida per posar al camp:  

= ([[Tar]] * 2) + ([[esc]] * 0,7) + [[qües]] + [[fòrums]] 

En aquest cas els identificadors estan formats per lletres.  

 

 


