
 

 

El qualificador i les qualificacions al 
Campus Virtual de la UB 

 

 

 



El qualificador 

Al qualificador s’hi accedeix seguint l’enllaç 
Qualificacions del menú Configuració del curs. 
També anomenat llibre de qualificacions, presenta 
una taula que conté:  

• Una fila per a cadascun dels alumnes. 
• Una columna per a cadascuna de les diferents 

activitats del curs. 
• Una columna per a l’agregació de categories (si 

n’hi ha) i una columna amb l’agregació final.  
• Opcionalment es pot veure una mitjana de les 

qualificacions de tota la classe per cada 
columna (Mostra/Oculta mitjanes de columna). 

• La capçalera de cada activitat permet anar 
directament a la pàgina de qualificació de 
l’activitat. 



El qualificador 

• Podem anar a les diferents opcions de gestió i 
configuració del qualificador des de: 
 

1. El desplegable. 
 

2. Les pestanyes. 
 

3. El menú de configuració. 
 
• El botó Activa edició permet modificar manualment 

qualsevol qualificació del curs. 



El qualificador 



Gestionar el qualificador: vista simple 

• Podem anar-hi des del desplegable o des de la pestanya Categories i elements. 
 

• Permet afegir elements de qualificació i categories i modificar els que ja hi són, a 
través de les icones. 
 

• També permet canviar l’ordre dels elements (de qualificació i categories) i moure 
els elements de qualificació de categoria.  



Gestionar el qualificador: vista completa 

• Podem anar-hi des del desplegable o des de la pestanya Categories i 
elements. 

• Permet configurar alguns paràmetres tant d’elements com de categories 
sense haver d’editar-los. 



Elements: de qualificació 

• Poden ser manuals o automàtics. 
• Els manuals s’afegeixen des del qualificador, a través de la Vista simple. Per 

exemple, punts extra o de bonificació. 
• Els automàtics s’afegeixen des de les activitats. 
• Activitats que generen un element de qualificació: 

• Tasques 
• Qüestionari 
• Taller 

• Activitats que generen un element de qualificació si es decideix que són 
avaluables: 
• Base de dades 
• Fòrum 
• Glossari 
• Lliçó 

• Activitats que no generen un element de qualificació: Consulta, Enquesta, 
Realimentació, Slideshow, Wiki i Xat. 



Elements: categories 

• Les categories ens permeten agrupar diferents elements 
d’avaluació i determinar el mètode per calcular-ne la nota. 
 

• Una categoria pot pertànyer a una altra categoria. En canvi, un 
element de qualificació només pot pertànyer a una categoria. 
 

• Per defecte, sempre existeix la categoria mare del curs, que no es 
pot eliminar ni moure però sí que es pot amagar i tancar, com la 
resta de categories i elements. 
 

• Les categories es creen des de la Vista simple o des de la Vista 
completa. 



Elements: categories 



Mètodes d’agregació 

• Són els mètodes que s’utilitzen per calcular la qualificació d’una categoria. 
 

• Es disposa dels mètodes següents: 
 
• mitjana de les qualificacions* 

 

• mitjana ponderada de les qualificacions* 

 

• mitjana ponderada simple de les qualificacions 

 

• mediana de les qualificacions 

 

• qualificació més baixa 
 

• qualificació més alta 
 

• moda de les qualificacions 
 

• suma de qualificacions* 
 

* Són els que s’utilitzen més comunament. 



Configurar el qualificador: Paràmetres 

• S’hi accedeix a través del desplegable o la pestanya Paràmetres. 
 

• Els paràmetres permeten configurar la manera en què els alumnes veuen el 
seu butlletí de qualificacions. 

 
• Format de la nota (valor o lletra). 

 
• Quants decimals es mostren. S’ha d’anar amb compte perquè el Campus 

Virtual aplica arrodoniment. A les actes les notes només surten amb un 
decimal. 
 

• Elements que «embruten» el butlletí: posició, percentatges, ponderacions, 
mitjana, rangs. 
 

• Elements ocults: cal tenir en compte si volem que els alumnes vegin o no 
determinats elements de qualificació i si volem que es tinguin en compte a 
l’hora de calcular la nota. 



Configurar el qualificador: Les meves preferències 

• S’hi accedeix a través del desplegable o la pestanya Les 
meves preferències. 
 

• Permet configurar opcions per a cada usuari individual. És a 
dir, si un curs és compartit per diferents professors, cadascú 
veu el qualificador de la manera en què se l’ha configurat. 

 
• El més important és el nombre d’estudiants per pàgina en 

cursos molt nombrosos. Aquest camp està buit per defecte. 
Si es mostren més de 25 estudiants per pàgina, la qualificació 
manual des del qualificador no es guardarà a partir d’un 
alumne determinat. 



Afegir notes 

Hi ha tres mètodes per afegir notes o 
qualificacions a les activitats dels estudiants: 
 
• important-les des d’un fitxer 

 
• a través de les activitats 

 
• manualment 



Afegir notes: importar notes des d’un fitxer 

• Cal que el fitxer tingui format .csv (separat per comes). 
 

• El fitxer ha de contenir una columna que identifica cada alumne d’aquesta 
manera: 

 
 niub123456 
 
TRUC! Es pot baixar un llistat dels alumnes, a través del qualificador, des de la 
pestanya Exporta. 
 
• No calen noms, cognoms, correus, etc. 

 
• Guia explicativa al Dipòsit Digital: http://hdl.handle.net/2445/50538. 
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Afegir notes: a través de les activitats 

• Podem qualificar les tasques seguint, primer, l’enllaç de la tasca i a continuació 
l’enllaç Visualitza/Qualifica totes les trameses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Els qüestionaris generen automàticament la qualificació. 
 

• Altres activitats avaluables també es poden qualificar des de l’activitat. 



Afegir notes: manualment 

• Opció NO recomanada. 
 

• És preferible reservar-la per fer modificacions a notes, però no per qualificar 
activitats a tots els alumnes. 
 

• Es recomana no abusar dels elements de qualificació manuals. 
 

• Es fa des del qualificador, activant l’edició. 



Exportar notes a Actes UB 

• Només s’exporta la nota final del curs. 
 

• Aquesta nota no es pot importar. 
 

• Un cop exportada, sempre es pot modificar a les actes abans d’enviar-la a la 
secretaria. 
 

• És un procediment senzill que consisteix a baixar el fitxer de l’aplicació de les 
actes, pujar-lo al Campus Virtual, on s’afegeixen les notes, i tornar-lo a pujar a 
l’aplicació de les Actes UB. 
 

• Guia explicativa al Dipòsit Digital: http://hdl.handle.net/2445/48904. 
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Ajuda i suport 

• Portal del Campus Virtual: http://www.ub.edu/campusvirtual/. 
 
• Apartat Suport: Manuals i guies; Videoguies; Preguntes més freqüents. 
 

• Intranet del professorat. 
 
• Apartat Qualificacions i informes. 
 

• Suport presencial, als CRAI Biblioteques. 
 

• Suport virtual, a través del S@U, Servei d’Atenció als Usuaris.  
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Moltes gràcies! 
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