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Resum 

S’aporten els plantejaments  i els  resultats d’una  innovació docent duta  a  terme pel 

GIBAF  (Grup  d’Innovació Docent  en  Botànica  Aplicada  en  Ciències  Farmacèutica)  el 

curs 2011‐2012, centrat en el disseny i l’aplicació de qüestionaris autoavaluatius com a 

recurs per a  l’avaluació formativa. L’experiència es va fer en un grup de  l’assignatura 

troncal  de  l’ensenyament  de  Farmàcia  i  va  abastar  els  continguts  del  conjunt  de 

l’assignatura.    La  participació  dels  estudiants  va  ser  d’un  94  %,  i  la  mitjana  de 

qüestionaris que  cada estudiant va emplenar va  ser de 80. El grau de  satisfacció de 

l’alumnat va ser considerable: un 93 % van valorar que l’experiència va tenir una clara 

utilitat  formativa,  i  un  81  %  que  va  representar  un  estímul  en  l’aprenentatge.  Es 

valoren,  finalment,  els  avantatges  i  inconvenients  de  l’experiència,  la  seva  

transferibilitat a altres assignatures. 

 

Paraules clau: avaluació formativa, qüestionaris autoavaluatius, innovació docent, 

GIBAF. 

 

1. Equip i presentació 

 

En finalitzar el projecte de Millora i Innovació docent PMID amb codi 2011PID‐UB/20 i 

amb  el  títol  «Experiència  de  l’ús  de  qüestionaris  d’aprenentatge  autònom 

autoavaluatius en l’avaluació formativa», presentem aquest informe final com a resum 

de les accions escomeses i dels objectius aconseguits. 

 

Aquest projecte s’ha dut a terme durant el curs acadèmic 2011‐2012 i l’equip d’autors 

responsables  ha  estat  format  per Maria  Bosch,  Anna  Rovira,  Cèsar  Blanché,  Carles 

Benedí  i  Joan  Simon,  sota  la  coordinació  d’aquest  darrer,  com  a  responsable  i 

peticionari del projecte. L’equip imparteix la docència i fa les tasques d’investigació al 

Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la UB. Tots els membres d’aquest 

grup pertanyen al GIBAF  (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada en Ciències 

Farmacèutica), grup reconegut i consolidat per la Universitat de Barcelona.  
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Bona  part  del  material  i  de  les  activitats  implementats  en  aquest  projecte  són 

emmagatzemats  dins  el  curs  Officinalis.com,  que  correspon  al  grup  M‐3  de 

l’assignatura de Botànica Farmacèutica del Campus Virtual UB i estan a disposició dels 

responsables  del  Programa  de  millora  i  innovació  docent  de  la  UB  per  a  la  seva 

valoració i revisió, si així es cregués necessari. 
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2. Context d’aplicació del projecte 

 
Amb  l’extensió de  l’avaluació continuada, en els darrers anys s’ha anat constatant  la 

necessitat  que  l’estudiant    disposi  de  sistemes  d’autoavaluació mitjançant  els  quals 

pugui  anar exercitant  les diferents  competències  cognitives  a  assolir  i,  així, estar en 

millor disposició de ser avaluat, si escau, al final del procés d’aprenentatge. Atès que 

l’avaluació  és  un  dels  mitjans  més  importants  per  al  canvi  i  la  innovació,  ja  que 

determina com i què és el que els estudiants estudien, és evident que hi ha una clara 

necessitat de  repensar a  fons aquests procediments,  i passar d’un sistema en què el 

professorat només transmet unes qualificacions a un altre en el qual aquests processos 

serveixin —tant  a  professors  com  a  estudiants—  per  desenvolupar  noves  habilitats 

avaluatives. S’accepta  que el paper dels estudiants dins els processos d'avaluació —a 

través  de  l’autoavaluació  o  l’avaluació  entre  companys—  cada  vegada  té  més 

rellevància,  atès  que  implica  que  l’estudiant  es  responsabilitzi  més  del  seu  propi 

aprenentatge, a la vegada que afavoreix la seva participació activa i, a més, suposa pel 

mateix estudiant un exercici d’autoregulació i autoreflexió crítica sobre el seu grau de 

desenvolupament cognitiu. 

 

A mesura que s’ha anat estenent  l’ús de  les plataformes virtuals com ara Moodle,  les 

avaluacions formatives en forma de qüestionaris en línia s’han anat introduint a moltes 

universitats.  En  el  context  de  l’autoaprenentatge,  la  literatura  consultada  abans  de 

l’experiència ja ens feia intuir que els qüestionaris en línia podien ser considerats eines 

d’aprenentatge  eficaces  en  avaluacions  formatives  i,  de  manera  especial,  per  als 

alumnes que opten per aprendre amb una tipologia d’estudi més independent. Això es 

fonamenta en el fet que bàsicament donen informació instantània sobre el progrés en 

la  comprensió  dels  conceptes més  bàsics.  A més,  experiències  pròpies  prèvies  ens 

feien pensar en  la millora del rendiment dels estudiants en  la seva avaluació final on, 

aquests, han de demostrar la seva comprensió a través d’exàmens de síntesi escrits.  

 

Aquest  projecte  d’innovació  docent  sobre  autoqüestionaris  lligats  a  l’aprenentatge 

autònom  té,  doncs,  dos  eixos  fonamentals:  1)  l’autoaprenentatge  a  través  de  la 

participació dels estudiants en els processos d’avaluació, i 2) la utilització intensiva de 
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les  tecnologies en aquest  camp. Com a aportació  fonamental  s’han  implementat els 

recursos necessaris en  les plataformes virtuals LAMS  (Learning Activity Management 

System) —com ho és per exemple Moodle— per a la incorporació de l’e‐autoavaluació 

dels  estudiants  al  procés  d’ensenyament‐aprenentatge  de  la matèria  de    botànica 

farmacèutica.  A  continuació  es  presenten  els  resultats  de  l’experiència  del 

desenvolupament  i  la  implementació  de  l’experiència  en  format  de  projecte  PMID, 

sobre  la  base  de  les  activitats  d’avaluació  formatives  dutes  a  terme  amb  els 

qüestionaris  i,  finalment,  se’n  fa  l’anàlisi  partint  dels  resultats  acadèmics  i  de  les 

enquestes de satisfacció dels mateixos estudiants.  

 

 

3. Accions desenvolupades 

 
Cal advertir, d’entrada, que malgrat que el projecte té una durada natural d’un any, el 

nostre  grup  d’innovació  docent  té  el  costum  de  fer‐ne  els  preparatius  en  forma  de 

proves pilot en els cursos previs. És així com disposem de dades des del curs acadèmic 

2009‐2010  fins  al  darrer  curs  2011‐2012,  en  què  s’ha  implementat  l’autoavaluació 

formativa de manera planificada i pautada en un grup pilot de l’assignatura troncal de 

Botànica Farmacèutica de primer curs del grau de Farmàcia de  la UB. En conjunt,  la  

mostra està  integrada per dades pertanyents a un  total de 229 estudiants  (entre els 

tres cursos acadèmics) d’edats compreses majoritàriament entre 18 i 20 anys.  

 

El nostre grup d’innovació docent  ja fa alguns anys que està desenvolupant un estudi 

de  camp  basat  en  diverses  experiències  docents  en  què  s’han  proposat  activitats 

dirigides de diferent tipologia en funció de voler treballar o bé competències purament 

cognitives,  o  bé  altres  habilitats  de  grau  superior,  com  són  la  capacitat  d’anàlisi,  el 

raonament  crític  o  la  gestió  de  la  informació.  Aquesta  experiència  forma  part  del 

primer  grup  competencial  i  s’han  proposat  diferents  activitats  formatives  que  s’han 

implementat  a  través  dels  recursos  del  Campus  Virtual UB  basats  en  la  plataforma 

Moodle. 
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La tipologia de les preguntes que conté cada qüestionari sempre ha de dependre de la 

dimensió de coneixement que es pretengui avaluar. Per a un nivell més conceptual  i 

memorístic hi ha evidències empíriques de diversos autors en què es demostra que les 

preguntes  de  resposta  d’elecció múltiple,  vertader/fals  i  les  preguntes  de  resposta 

curta poden mesurar perfectament bé els coneixements assolits per un estudiant en 

un moment donat. Assumida aquesta premissa, el nostre banc de preguntes  integra 

preguntes (vegeu la figura 1) de resposta múltiple (46,6 %) on només una de les quatre 

possibles respostes és correcta, preguntes de resposta vertader/fals (2,5 %), preguntes 

d’aparellament (0,8 %) i preguntes de resposta breu (50,1 %), tal com es pot observar a 

la  taula  1.  El  propòsit  és  que  l’alumne  adquireixi  i  demostri  que  ha  assolit  els 

coneixements que se li exigeixen en els objectius i competències específiques descrites 

en el programa de l’assignatura. 

 
Taula 1. Tipologia de les preguntes dels qüestionaris autoavaluatius 

 
  Tipologia de les preguntes 

Blocs temari Nre.  preguntes Múltiples V/F Emparellament Resposta breu 
Algues i fongs  774  534  31  17           192 
Histologia i organografia  531  507  24   0               0 
Reconeixement  de 
plantes medicinals 

959  15   0   0            944 

TOTAL         2.264         1.056  55  17         1.136   
 
 

Com  s’observa  a  la  taula  1,  els  qüestionaris  s’han  agrupat  en  tres  grans  blocs  (1. 

Sistemàtica, algues  i fongs; 2. Histologia  i organografia  i 3. Reconeixement de plantes 

medicinals) que  cobreixen més de  2/3 de  l’assignatura.  En  conjunt,  es disposa d’un 

dipòsit de 2.264 preguntes i cada test es genera aleatòriament en cada intent a través 

del ventall de possibilitats que ofereix Moodle. Per evitar el frau i la picaresca per part 

de  l’estudiant,  s’ha  confeccionat  un  percentatge molt  alt  de  preguntes  de  resposta 

múltiple  per  augmentar‐ne  la  combinatòria.  També  es  va  restringir  el  temps  de 

resposta de manera notable  (entre 3  i 6 minuts) en  funció del grau de dificultat de 

cada bloc. Cada  test consta de 10 preguntes o, més  rarament, de 20, segons el bloc 

avaluat.  Els  intents  són  il∙limitats  i  la  participació,  voluntària,  com  correspon  a  una 

avaluació  de  caràcter  formatiu.  En  finalitzar  cada  qüestionari  s’informa 
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Figura 1. Exemple d’un qüestionari autoavaluatiu del Campus Virtual UB

automàticament  de  les  respostes  correctes,  de  la  puntuació  obtinguda  i  dels  errors 

comesos.  

Totes  les  activitats  de 

qüestionaris  s’han  treballat 

de manera  no  presencial  a 

través  d’Internet  i  en 

períodes  de  temps  prou 

dilatats  perquè  l’estudiant 

pugui marcar el propi ritme 

d’estudi. Durant l’últim curs 

acadèmic  també  s’ha 

assajat  atorgar  als 

qüestionaris  una  nota  de 

poc  valor  (0,5  punts  sobre 

10)  complementària  a  la 

qualificació  final,  com  a 

incentiu  a  la  participació  i 

com  a  reconeixement  a  la 

inversió de temps de treball de l’alumne. 

 

Com  es  comentarà  a  l’apartat  de  transferència  dels  resultats,  totes  les  preguntes 

d’aquests qüestionaris autoavaluatius s’han traduït al castellà i a l’anglès perquè, en el 

futur, això pugui ser aprofitat com a recurs per altres centres universitaris llunyans.  

 

Al  final de  cada  curs acadèmic  s’ha  fet una enquesta de  satisfacció  voluntària entre 

l’alumnat en què es demana de manera explícita amb dues preguntes per l’efectivitat 

d’aquesta  experiència  d’avaluació  formativa.  Aquesta  enquesta,  juntament  amb 

l’opinió  de  l’equip  docent  implicat  i,  sobretot,  dels  resultats  obtinguts,  és  el  que 

fonamenta l’argumentació de la nostra aportació final i les conclusions. Finalment, cal 

esmentar  la manifesta utilitat organitzativa que demostra  la plataforma Moodle pel 
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que fa a facilitar extraordinàriament la recopilació de tota la producció dels estudiants 

de l’activitat lliurada. 
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4. Objectius aconseguits 

 

En  la petició del projecte, havíem assenyalat dos objectius principals que creiem que 

hem assolit abastament, i cinc més de secundaris que s’han aconseguit, encara que en 

un grau variable. Estem  força  satisfets del nivell de compliment de  les  fites que ens 

havíem marcat, tot i que som ben conscients de les limitacions que tenia el projecte en 

el  marc  de  les  restriccions  pressupostàries  que  patim.  Del  conjunt  d’objectius  en 

ressenyem sis que, al nostre entendre, dibuixen l’essència de la tasca que hem fet.  

 

OBJECTIU  1.  Identificar  i  conèixer  quines  són  les  millors  estratègies  per  motivar 

l’alumnat en el seu interès per l’estudi i el treball de l’assignatura per tal de millorar el 

seu rendiment acadèmic. 

 

Malgrat  ser  un  objectiu  clarament  genèric,  entenem,  a  través  de  les  enquestes  de 

satisfacció, que els estudiants perceben com un guany estratègic poder fer lliurement i 

tantes vegades com vulguin aquests autoqüestionaris. Molts estudiants han manifestat 

que aquest és un mètode idoni per als apartats més memorístics que es fan feixucs de 

treballar sense altre suport que els  llibres  i apunts de classe. També cal destacar com 

una estratègia motivadora atorgar una petita puntuació al seu esforç repetit malgrat 

que,  en  alguns  casos,  això  fa  aflorar  nivells  de  picaresca  en  els  estudiants  més 

agosarats i maldestres.   

 

OBJECTIU  2.  Establir  la qualitat  de  retroacció (feedback) que  rep  el  professorat  a 

través  dels  mateixos  qüestionaris  per  tal  de modular  l’assignatura  i  millorar‐ne  la 

qualitat en termes d’aprofitament. 

 

OBJECTIU 3. Explotar els  resultats per  conèixer on  s’equivoquen més els estudiants  i 

què els costa més d’aprendre. 

 

De l’anàlisi dels resultats obtinguts el professorat en pot fer una avaluació per modular 

la intensitat i dedicació a un àmbit en concret on els resultats dolents indiquen que els 
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Figura 2. Percentatges de satisfacció dels estudiants de l’experiència 

estudiants poden anar menys preparats, o on la dificultat de la matèria requereix més 

insistència per part del professorat.  

 

OBJECTIU  4. Quantificar  la  satisfacció/insatisfacció  de  l’alumnat  envers  aquest  tipus 

d’avaluació formativa mitjançant enquestes utilitzant també l’eina qüestionari. 

 

De  l’enquesta  de  satisfacció  feta  en  els  cursos  acadèmics  2009‐2010,  2010‐2011  i 

2011‐2012  i  contestada  voluntàriament per un 69 % dels estudiants de mitjana,  cal 

destacar‐ne dues preguntes directament relacionades amb aquesta experiència. En  la 

figura 2 es poden observar gràficament els resultats mitjans obtinguts a la qüestió 19: 

«Els qüestionaris autoavaluatius han  tingut una  clara utilitat  formativa per aprendre 

botànica  farmacèutica»,  i els obtinguts per a  la pregunta 31: «El  conjunt d’activitats 

d’avaluació  continuada  estimula  l’aprenentatge  i  millora  la  motivació  cap  a  la 

matèria». Aquests barems,  juntament amb  la  corba d’utilització —més marcada  just 

abans de  l’examen  final—, donen  fe, al nostre entendre, de  l’àmplia acceptació dels 

qüestionaris com a eina útil per preparar correctament  l’examen de validació final de 

l’assignatura. 

 
 

 

 

OBJECTIU  5.  Validar  la  utilitat  dels  qüestionaris  per  fer  avaluacions  diagnòstiques 

inicials. 

 

La primera activitat en format de qüestionari que s’obre als estudiants fa referència als 

coneixements que previsiblement haurien d’haver assolit durant el batxillerat. Per això 
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se’ls demana que contestin una bateria de preguntes extretes directament dels llibres 

de  text  de  secundària  i  que,  si  detecten  mancances  notables  en  relació  amb  els 

coneixements previs, facin un repàs exhaustiu d’aquests mateixos llibres. Val a dir que, 

si bé força estudiants han fet aquests qüestionaris, sospitem que pocs han fet cas de la 

retroacció (feedback) que se’ls aconsellava. De totes maneres, continuarem mantenint 

aquest qüestionari diagnòstic  inicial, atès que creiem que és una eina que els permet 

ser  conscients  de  quin  nivell  d’exigència  es  demana  des  del  moment  que  s’inicia 

l’assignatura, que no pot ser una altra que el d’haver assolit les competències pròpies 

de l’etapa de secundària anterior a la universitat.  

 

5. Objectius parcialment assolits 

OBJECTIU  6.  Examinar  de  manera  crítica  les  noves  funcions  i  possibilitats  dels 

qüestionaris de Moodle 2.0. 

 

OBJECTIU 7. Empaquetar els qüestionaris en  format SCORM per  reaprofitar‐los per a 

altres companys de la mateixa matèria o per a cursos de formació del professorat. 

 

Ambdós objectius estan  íntimament relacionats amb  la  implementació de Moodle 2.x 

que nosaltres preveiem  instaurar durant el  curs 2011‐2012.  Igualment,  s’han  fet  les 

proves pertinents en una versió instal∙lada en local, però en una versió Moodle 2.0 que 

cal entendre que és una mica obsoleta. Els  resultats preliminars que  s’han obtingut 

amb  la versió actual del Campus Virtual (actualment en  la versió Moodle 1.9) no han 

estat pas gaire satisfactoris i sembla que aquesta aplicació no admet de manera fluida 

la magnitud dels qüestionaris disponibles  si  s’implementen  les  versions de  castellà  i 

anglès. Caldrà, doncs, tenir estable una versió 2.4 (prevista per al curs 2013‐2014) per 

empaquetar amb  l’estàndard SCROM tots els qüestionaris  i poder‐los oferir amb una 

llicència oberta de Creative Commons, com era el nostre desig inicial.  

 

OBJECTIU 8. Incidir en el rebuig de  la «cultura del 5» per aprovar, posant el  llistó dels 

qüestionaris molt per damunt. 
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El  límit  en  què  la  retroalimentació  donava  per  ben  assolits  els  coneixements  es  va 

disposar en una qualificació de 8 sobre 10. Els estudiants van entendre que això anava 

en el seu benefici per tal de no confiar‐se amb una superació mínima, que és del tot 

contraproduent de cara a l’examen final escrit.  

 
6. Resultats aconseguits  
 

Els resultats s’han obtingut del propi  informe d’activitat  i registre del Campus Virtual 

UB i de l’anàlisi mètrica de cada qüestionari que ofereix el mateix Moodle. Els resultats 

pel que fa als qüestionaris autoavaluatius es poden visualitzar agrupats a la taula 2.  

 

Entre  les dades més rellevants, cal destacar que  la participació dels estudiants en els 

qüestionaris  ha  estat  molt  alta  (superior  al  94  %)  i  en  la  resta  d’activitats 

d’autoavaluació ha estat alta, amb una taxa de seguiment del 84 % dels matriculats en 

el  grup  pilot.  La  freqüència  quant  a  assaig  de  tests  demostra  que  aquesta  està 

correlacionada amb el grau de dificultat de cada bloc de temari, havent‐hi més intents 

en aquells blocs que als estudiants els costa més de memoritzar, per exemple, el nom 

científic en llatí de les espècies. En la Figura 3 es poden observar les notes per a cada 

bloc  i  curs  que  són,  generalment,  superiors  al  8,0  de mitjana,  amb  un  7,5  com  a 

missatge de superació exitosa que atorgava la pròpia retroacció del professor.  

 
Taula 2. Resultats de l’ús dels qüestionaris per bloc de temes i curs acadèmic 

 
  Curs acadèmic 

BLOCS TEMARI  2009‐2010  2010‐2011  2011‐2012 
  Algues i fongs     772  1.086  1.239 
  Histologia i organografia  1.327  1.495  1.070 
  Reconeixement de plantes medicinals  1.839  2.637  2.723 

TOTAL 3.938  5.218  5.032 
ESTUDIANTS   

Nombre d’estudiants per grup pilot 93  74  67 
Nombre d’estudiants que van fer 

qüestionaris
88  69  63 

ESTADÍSTICS BÀSICS   
Mitjana qüestionari / estudiant 44,7  75,6  79,8 

Mínim ‐ Màxim 21‐203  14‐287  23‐241 
Desviació estàndard 50,3  63,64  56,5 
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Pel que fa als cursos acadèmics, en destaca el curs 2010‐2011 amb un major nombre 

d’intents i una desviació estàndard molt notable. Aquests valors els atribuïm a un grup‐

classe  manifestament  heterogeni,  juntament  amb  el  fet  de  detectar  una  bossa 

considerable  de  frau  entre  alguns  estudiants  que  es  va  avortar  ràpidament  en  la 

darrera  prova  (vegeu  l’heterogeneïtat  de  l’últim  gràfic).  El  darrer  curs  acadèmic 

s’intueix  una  lleugera  disminució  del  nombre  de  qüestionaris  fets  —però  no  dels 

resultats obtinguts—, la qual cosa ens fa pensar que l’alumne es comença a habituar a 

aquest tipus d’autoavaluacions i és molt més eficient quant al temps que hi dedica. Cal 

destacar els alts valors en tots els cursos de la desviació estàndard, que fa palès el fet 

que  alguns  estudiants  fan  un  nombre  altíssim  d’intents mentre  que  d’altres  només 

compleixen uns mínims per tal que es visualitzin com a estudiants que han fet aquesta 

activitat. 

 
 

 
 

Figura 3. Gràfics de qualificacions per bloc de matèria i curs acadèmic 
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Finalment,  hem  de  manifestar  que  s’ha  validat  el  benefici  dels  qüestionaris 

autoavaluatius  especialment  en  grups  grans  atès  que,  a  més  de  permetre  una 

retroacció  immediata  juntament amb el retorn del seu resultat, possibilita  incorporar 

diferents  formats  amb  imatges  que  enriqueixen  el  procés  d’aprenentatge  visual  de 

l’estudiant,  fonamental en  l’assignatura on  s’ha dut a  terme  l’experiència. A més,  la 

resolució de conflictes en les preguntes es pot fer ràpidament i de manera senzilla, bé 

mitjançant els comentaris dels estudiants, o bé a partir de l’anàlisi completa que en fa 

la  mateixa  plataforma.  Pel  que  fa  a  aspectes  negatius,  només  cal  destacar  la 

suplantació  d’identitat  que  s’ha  donat  en  no  pocs  casos  i  que  ha  estat  feta  palesa, 

curiosament, pels mateixos companys estudiants, atès el greuge comparatiu que això 

podria suposar en aquest darrer curs on s’ha donat la petita recompensa ja esmentada 

(0,5 punts) en la nota final.  

 

7. Transferibilitat i difusió dels resultats  

Creiem  que  l’aplicació  de  l’activitat  d’autoqüestionaris  sobre  les  competències 

específiques  en  el  projecte  presentat  és  absolutament  transferible  a qualsevol  altre 

ensenyament  de  grau,  atès  que  només  cal  triar  els  coneixements  que  es  volen 

treballar.  

Altrament,  s’ha  fet  un  esforç  importantíssim  perquè  els materials  produïts  estiguin 

traduïts en tres idiomes i siguin susceptibles de ser traduïts automàticament a 56 més, 

perquè  els  puguin  reaprofitar  altres  estudiants  d’arreu  del  món  que  tinguin 

assignatures relacionades amb la botànica farmacèutica. 

Per  acabar,  i  tal  com  està  plantejat,  de  ben  segur  pot  ser  útil  a  qualsevol  persona 

interessada pel món de les plantes medicinals i la botànica relacionada amb la salut. 

Com  s’ha  fet habitualment en el nostre  grup d’innovació docent, els  resultats  s’han 

presentat en aquells  fòrums més adients que  s’han  fet al  final del curs acadèmic en 

què  s’ha  dut  a  terme  l’experiència.  Enguany  aquests  resultats  s’han  presentat  al 

congrés d’Edusfarm, que ha tingut lloc a la Universitat de La Laguna a Tenerife el juliol 

de  2012,  a  través  del  format  pòster  i,  també,  al  CIDUI,  que  s’ha  dut  a  terme  a  la 
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Universitat Pompeu Fabra a Barcelona —el mateix mes— i a través d’una comunicació 

oral  i  de  la  publicació  en  extens  a  les  actes  del  congrés.    En  aquest  sentit  volem 

expressar  la  nostra  preocupació,  atès  que  les  despeses  d’inscripció  en  ambdós 

congressos per a dues persones ha hagut de  córrer, parcialment, per  compte de  les 

mateixes persones interessades. 

Aquest  informe,  finalment,  serà  lliurat  als  serveis  que  la  institució  cregui  oportuns 

(Dipòsit Digital, Observatori d’Innovació Docent, etc.), i a la pàgina web del grup GIBAF 

(http://gibaf.org/) que actualment està en fase d’actualització.  

 
8. Ajustament al calendari previst  

 

Atès que la metodologia ja estava consolidada de cursos anteriors, amb el consegüent 

estalvi de temps, tots els nostres esforços es van decantar cap a  l’ampliació del banc 

de preguntes dels qüestionaris  i,  sobretot,  cap  a  la  traducció  als  idiomes  a què ens 

havíem compromès. Si bé per a  la traducció al castellà vam tenir  l’ajut d’una becària 

durant dos mesos, els seus coneixements limitats de l’anglès  van fer que s’hagués de 

contractar una persona externa perquè en fes  la corresponent transcripció en aquest 

idioma.  Volem  que  quedi  constància  que  el  pagament  d’aquest  personal  extern  no 

previst  s’ha  sufragat  amb  el  fons  propi  del  grup  d’innovació,  ja  que  el  migrat 

pressupost del projecte no va ser suficient. Tot plegat ens ha fet endarrerir una mica la 

nostra previsió inicial, tot i que hem fet l’esforç d’ajustar‐nos al màxim a la planificació 

i al calendari previst en la petició del projecte.  

 

Amb  tot,  continuem  mostrant  la  nostra  inquietud  perquè  el  tema  de  becaris  de 

col∙laboració no està del  tot  resolt  i hem de  fer mans  i mànigues per  trobar  alguns 

estudiants que ens puguin ajudar en aquelles tasques mecàniques més feixugues. Així, 

doncs, un cop més, adrecem als responsables del PMID el prec per tal que resolguin de 

manera  satisfactòria  una  demanda  crònica —i  que    subscriuen  molts  altres  grups 

d’innovació  docent—  referent  al  tema  del  suport  de  becaris  especialitzats  en  una 

matèria específica.  
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9. Línies de millora i principals dificultats 

 

Les  dades  obtingudes —que  cal  considerar  encara molt  provisionals—  conviden  a 

pensar que l’eina de qüestionaris interactius estimula l’estudiant a llegir i/o repassar el 

material de cada classe en finalitzar cada bloc de temes, cosa que repercuteix en una 

millor comprensió del contingut conceptual de  l’assignatura. A  la vegada,  la valoració 

dels  mateixos  estudiants  —comparativament  amb  l’estudi  autònom  i  l’avaluació 

acreditativa final— ens  indica que aquests adquireixen  la capacitat per organitzar‐se  i 

planificar‐se el seu treball personal tot tenint mesura, en cada moment, del progrés en 

el procés d’aprenentatge al  llarg del curs. Tot plegat  fa augmentar  la seva motivació 

cap a l’assignatura (vegeu la figura 2), ja que si es dedica més temps a aquesta matèria 

té menys incentiu per abandonar‐la. L’estudiant és conscient que pot anar comprovant 

progressivament el  seu nivell d’aprenentatge,  i que està en condicions de  reorientar 

les seves estratègies en funció dels resultats obtinguts i del grau de dificultat que se li 

exigeix. Amb  tot,  atès  que  la  nostra  experiència  s’ha  fet  amb  estudiants  novells  de 

primer curs, malgrat que es tracta d’un aprenentatge autònom, això no significa que 

no  hagin  d’estar  guiats  d’alguna manera  pel  docent,  tot  intentant  no  caure  en  el 

parany, però, de comportaments conductistes. 

 

Hi ha una certa controvèrsia entre el professorat quant al valor pedagògic dels  tests 

d’avaluació en Moodle pels motius següents: a) els alumnes demanen que se’ls doni 

un  pes  a  l’ús  i  als  resultats  obtinguts  en  aquests  tests;  en  cas  contrari,  només  els 

alumnes  responsables  (que  probablement  siguin  els  que  menys  necessiten  l’ajuda 

d’aquests recursos) fan els tests, b) si se’ls dóna un pes apreciable, hi ha la possibilitat 

que els alumnes tendeixin a fer un ús fraudulent dels resultats de aquests tests, i c) la 

tipologia  de  preguntes  que  habitualment  es  pot  implementar  comporta  un  tipus 

d’aprenentatge molt memorístic atès que, malgrat que és fàcil implementar preguntes 

que  corresponen  a  nivells  de  coneixement  o  comprensió,  és  més  complex 

desenvolupar preguntes que  avaluïn nivells  actitudinals més elevats d’aprenentatge. 

Les  línies de millora haurien d’anar encaminades  cap a  fer que els estudiants  fossin 

més responsables del seu propi aprenentatge sense cap tipus de «recompensa» prèvia.  
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Els diferents sistemes d’avaluació tenen, òbviament, avantatges i desavantatges, entre 

els alumnes, entre els professors, i a vegades també en l’organització en conjunt. Com 

a aportació de millora/dificultat, tot seguit n’exposarem alguns en la taula 3. 

 

Taula 3. Avantatges i inconvenients dels instruments d’avaluació assajats 

 
QÜESTIONARIS AUTOAVALUATIUS 
 
 
Avantatges entre els estudiants: 
• L’estudiant  disposa  de  resultats  de  l’avaluació  de 

manera instantània. 
• Queden registrats tots els resultats de  les diverses 

avaluacions  i  ofereix  una  visió  en  temps  real  del 
progrés de l’estudiant. 

• S’aporta  retroacció  —feedback—,  si  escau,  per 
donar consells als estudiants  i ajudar en el procés 
d’aprenentatge. 

• Facilita  la  memorització  ràpida  si  s’acota 
suficientment el temps per fer‐lo. 

• Les  avaluacions poden  fer‐se  a qualsevol  hora  i  a 
qualsevol  lloc.  Moodle  2.0  admet,  fins  i  tot, 
qüestionaris  adaptats  a  smartphones,  de manera 
que es poden fer, per exemple, al transport públic. 

• Pot  ser  una  experiència  d’un  entorn  altament 
interactiu per a  l’alumne en  funció del disseny de 
les preguntes de  l'avaluació; per exemple, enriquit 
amb  imatges,  veure  un  clip  de  vídeo,  escoltar  un 
podcast, etc. 

 
Inconvenients entre els estudiants: 
• L’alta  despesa  de  temps  que  implica  arribar  al 

llindar de nota manifestat pel professor per donar 
per apresa suficientment una determinada matèria.

• Alguns estudiants no  se  senten  còmodes amb  l’ús 
d’un ordinador que els posa a prova. 

• Els  estudiants  poden  sentir‐se  en  desavantatge  a 
causa de la falta d’habilitats de tipus memorístic.  

 

 
Avantatges entre els professors: 
• Automatització  total  de  tot  el  procés  un  cop 

implementat  al  Campus  Virtual  amb  l’estalvi  de 
temps que implica en grups‐classe grans. 

• Gran varietat de tipus de preguntes per triar. 
• La  retroalimentació  s’integra en  les preguntes per 

tal  de  proporcionar  orientació  instantània  als 
estudiants. 

• Una gran quantitat de dades està disponible per fer 
l’anàlisi de cada bloc de temari i de cada pregunta. 
La  mateixa  anàlisi  de  Moodle  permet  detectar 
preguntes mal formulades.  

• L’agrupament  del  banc  de  preguntes  per  grau  de 
dificultat permet modular  la  facilitat dels  tests   de 
manera transparent a l’estudiant. 

• Moodle  2.x  permet  concatenar  qüestionaris  a 
través de  les «activitats condicionals»  i així podem 
exigir arribar a una determinada nota de tall, abans 
de  permetre  a  l’estudiant  avançar  amb  un  nou 
qüestionari. 

 
Inconvenients entre els professors 
• La  producció  de  les  preguntes  és  un  procés  que 

porta  molt  temps  en  les  primeres  etapes  de 
desenvolupament del banc de preguntes. 

• La  dificultat  tècnica  de  la  implementació  de  les 
preguntes  dins  de  Moodle  i  el  fet  que  es 
requereixen  alguns  coneixements  tècnics  per  part 
dels docents. 

• L’esforç d’aportar  retroacció de qualitat  i  suficient 
per a cada pregunta del banc de preguntes. 

• Possibilitat  de  frau  a  través  de  la  suplantació 
d’identitat que poden fer alguns estudiants. 
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10. Valoració final de l’experiència 

 

L’aprenentatge actiu de  l’alumnat és un dels nous paradigmes que ha suposat  l’espai 

europeu d’ensenyament superior (EEES) dins els estudis universitaris en detriment de 

les  classes magistrals  tradicionals  i,  en  conseqüència,  ha  implicat  importants  canvis 

metodològics  en  la  forma  d’avaluar  els  estudiants.  Hem  revisat  molta  literatura 

científica  on  es  posa  de  manifest  la  vàlua  dels  recursos  d’autoavaluació  i,  entre 

aquests, en ressalta la capacitat dels qüestionaris com a eina per avaluar conceptes a fi 

d’avaluar  coneixements  en  general  i,  també,  algunes  habilitats  relacionals    i 

competències més específiques. Per això,  l’objectiu del present projecte d’innovació 

docent  s’ha centrat a analitzar  la  incidència  i el grau de  satisfacció de  l’ús d’aquests 

recursos d’autoavaluació emmarcada dins  l’avaluació  formativa dels alumnes en una 

assignatura  de  primer  curs:  la  Botànica  Farmacèutica  impartida  a  la  Facultat  de 

Farmàcia de la UB.  

 

Des del punt de vista metodològic, cal destacar que en aquest  tipus d’avaluació que 

pretén potenciar  l’aprenentatge autònom,  l’alumne es  converteix en el protagonista 

indiscutible  del  propi  procés  d’aprenentatge,  i  augmenta  de  manera  notòria  —

sobretot els  alumnes més  implicats— el  seu  compromís,  la  seva motivació  i  la  seva 

responsabilitat en si mateix. Per això és important dotar l’estudiant de  la informació  i 

dels  recursos  necessaris  acuradament  seleccionats  pel  docent  —preferentment 

materials docents elaborats pel mateix professor— i de la imprescindible retroacció o 

feedback explicada de manera ben detallada. 

 

Atès  el  caràcter  d’avaluació  formativa,  l’autoavaluació  no  atorga,  a  priori,  una 

qualificació a l’estudiant, de manera que la finalitat principal d’aquest tipus d’activitats 

no és obtenir el major nombre d’encerts, sinó millorar l’aprenentatge. Els comentaris i 

alguna entrevista personal van fer palès, d’entrada, que això no agradava a l’alumnat, 

que va mostrar un  fort descontentament arran del gran dispendi de  temps  (i esforç) 

que requereix fer les activitats autoavaluatives. Amb tot, un cop fet l’examen escrit de 

validació  final,  el  mateix  estudiant  entén  que  en  aquesta  avaluació  formativa  els 

encerts repetits han servit per comprovar el seu nivell d’aprenentatge, mentre que els 
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errors en què incorre li han estat molt útils per saber on ha de posar el seu esforç per 

millorar  l’aprenentatge de manera  clarament  constructiva. És  important, doncs, que 

l’examen  final  es  correspongui  fidelment  amb  les  activitats  de  l’avaluació  formativa 

que han dut a terme els estudiants. 

 

En  la  nostra  experiència  hi  ha  evidència  empírica  dels  bons  resultats  obtinguts  pels 

nostres  estudiants mitjançant  l’assaig  repetit  amb  el  recurs  qüestionari  de Moodle, 

que, un cop validat per professors i estudiants, pot esdevenir, al nostre entendre, una 

eina  efectiva  en  el  procés  d’aprenentatge  en  assignatures  introductòries  i/o 

conceptuals. No obstant això, també hem de tenir en compte, a l’hora d’implantar‐lo, 

el  temps de preparació que ha de dedicar el professor al disseny dels qüestionaris,  i 

aquesta  és  la  principal  limitació  que  trobem,  si  bé  aquest  esforç  inicial  es  veu 

compensat en anys posteriors. 

 

La  satisfacció  personal  tant  de  l’estudiant  com  la  del  docent  és,  sovint,  força 

inavaluable. Amb tot, les enquestes de satisfacció a l’alumnat ja comentades, així com 

la reflexió de l’equip docent implicat en aquesta assignatura, apunten a una valoració 

altament  positiva  de  l’experiència  prenent  com  a  referent  l’objectiu  principal  de 

transferir progressivament als aprenents el control del seu propi aprenentatge.  

 

Prova  de  la  satisfacció  del  professorat,  el  curs  2012‐2013  s’implementaran  aquests 

qüestionaris en dos grups més de l’assignatura de Botànica Farmacèutica. 

 

Per  concloure,  podem  afirmar  que  l’autoavaluació  en  format  de  qüestionaris 

automatitzats,  com  a  complement  de  l’avaluació  continuada,  permet  que:  a) 

l’estudiant que, mitjançant un aprenentatge autònom, va posant en pràctica el nivell 

d’assoliment de les competències, estigui en millor situació d’afrontar la seva avaluació 

final;  i  b)  aquest  tipus  d’aprenentatge  ajudi  de  forma  excel∙lent  a  desenvolupar  la 

competència d’autoaprenentatge i treball autònom. 

 

 


