
 

Qüestionaris  - Configuració i resultats 
Moodle 2.x 



Activeu l’edició del curs. 
Al tema on voleu afegir 
el qüestionari cliqueu:  



Formulari de configuració 

Clicant sobre la 
icona es mostren 
totes les opcions 
d’edició.  

«Estirant» amb el 
ratolí, es pot fer la 
caixa més gran.   

Període disponible per contestar.  



Els estudiants poden veure el 
temps màxim establert al 
comptador del menú 
Navegació pel qüestionari.  

Quan l’estudiant no envia el seu intent del qüestionari abans que acabi el temps el sistema es 
comporta de la manera següent.  

No s’envia fins que no s’esgota el temps límit.  
Si l’alumne surt de l’intent (va al curs o a un 
altre) però no tanca la sessió del Campus 
Virtual, el temps del comptador es para.  
Es torna a activar quan l’alumne entra al 
qüestionari. 



Si l’alumne tanca la sessió del Campus Virtual mentre està contestant i el temps límit de 
l’intent encara no ha passat, però no torna a acabar-lo, consta com a Mai enviat (el professor 
ho veu així): 

El que veu l’alumne és: 



Amb aquest paràmetre, si l’alumne surt del qüestionari sense acabar l’intent (per consultar 
altres pàgines, p. ex.), el temps continua comptant i cada vegada que torna li demana: 

De totes maneres, al qüestionari apareix un avís que comunica als alumnes que no 
naveguin amb el mateix navegador perquè es produeixen errors. 



Es pot triar la categoria de les 
qualificacions. 

Es mostra la quantitat de 
vegades que els alumnes 
poden provar de contestar 
el qüestionari. 

Si es permet més d’un intent, les diferents maneres per calcular 
la qualificació final són: 
 
• La qualificació més alta de tots els intents. 
• La qualificació mitjana de tots els intents. 
• La qualificació del primer intent (els següents s’ignoren). 
• La qualificació del darrer intent (els anteriors s’ignoren). 



En qüestionaris molt llargs té sentit limitar el 
nombre de preguntes per pàgina i partir el 
qüestionari en diverses pàgines. Quan afegiu 
preguntes al qüestionari els salts de pàgina 
s’introdueixen automàticament d’acord amb els 
paràmetres que hàgiu triat aquí. Tanmateix, 
després, a  mà, en la pàgina d’edició podreu 
canviar de lloc aquests salts de pàgina. 

L’opció Seqüencial força l’estudiant 
a seguir l’ordre ja que no pot 
tornar a les pàgines anteriors ni 
saltar cap endavant. 



Opció vàlida si són preguntes d’opció 
múltiple o d’aparellament. 
Sí: les respostes es barregen cada 
vegada que l’estudiant entra al 
qüestionari, si aquesta opció també està 
habilitada als paràmetres de la 
pregunta. 

Opció vàlida si es permet de fer diferents intents. 
Sí: a cada nou intent l’estudiant veu les respostes que ha donat fins al moment.   
No: a cada intent es comença de zero. 



Retroacció diferida:  han de respondre les preguntes i enviar el qüestionari complet per 
poder ser qualificats o perquè se’n mostri retroacció. 
 
Retroacció diferida amb PBC (CBM): igual que l’anterior, però a cada pregunta se n’hi afegeix 
automàticament una d’extra sobre el grau de certesa i s’ofereixen tres possibles opcions als 
estudiants: No gaire, Força, Molt. 
 
Retroacció immediata:  a mesura que van responent reben retroacció clicant el botó 
Comprova a sota de cada pregunta, però no poden modificar la resposta. 
 
Retroacció immediata amb PBC (CBM): es comporta igual que l’anterior però a cada 
pregunta se n’hi afegeix automàticament una altra sobre el grau de certesa i s’ofereixen tres 
possibles opcions als estudiants: No gaire, Força, Molt. 
 



L’estudiant ha de respondre la pregunta i indicar el grau de seguretat que 
té d’haver-la encertat. La puntuació s’ajusta segons el grau de certesa triat, 
per la qual cosa l’estudiant ha de reflexionar honestament sobre el seu 
grau de coneixement per obtenir la millor puntuació.  
 
El fet de respondre incorrectament sobre el grau de certesa resta molt més 
que respondre malament a les preguntes. Això pot comportar 
qualificacions globals negatives. 

Certainty Based Marking (CBM)  
Puntuació basada en la certesa (PBC) 





Interactiu amb múltiples intents: a mesura que l’alumne respon les preguntes, al moment rep la 
retroacció i, si contesta incorrectament, té una altra oportunitat però de menor puntuació. A sota de 
cada pregunta l’estudiant veu el botó Comprova. Després de clicar-hi, si la resposta és incorrecta veu 
el botó Inicia un altre intent i se li mostra el text que heu inclòs a les pistes (tot això es configura a 
cada pregunta: omplir les retroaccions, les pistes, etc.). El nombre d’intents de què disposa 
l’estudiant és el nombre de pistes en els paràmetres de la pregunta més un. Si ha respost la pregunta 
malament massa vegades es qualifica com a incorrecta (o parcialment correcta), se li mostra la 
retroacció però no pot modificar la resposta. 

Pista 



Retroacció i  
pista 1 

Retroacció i pista 2 

S’han afegit dues pistes a la pregunta, cosa que permet fer 
dos intents més un de final. En acabar es mostra la 
retroacció global. 

Pregunta de resposta oberta 



Pregunta de tipus verdader/fals 
Com que la pregunta no deixa més oportunitats, aquí la configuració dels intents 
múltiples és molt senzilla. Només penalitza per resposta errònia.  

Pregunta de 
resposta breu  



Mode adaptatiu: l’estudiant pot donar diverses respostes a una pregunta fins i tot en el mateix intent 
de resoldre el qüestionari.  Per exemple, si la resposta és incorrecta, l’estudiant en pot donar una altra 
immediatament.  

S’aplica una penalització que es resta de la puntuació total per cada intent equivocat.  

És semblant a Interactiu amb múltiples intents però l’alumne no veu el botó Inicia un altre intent ni el 
text de les pistes després de comprovar-ne la resposta. Només apareix el botó Comprova. 

Aquest mode és vàlid fins i tot quan el qüestionari no permet diversos intents. 



Mentre es fa l’intent: sols és rellevant si es configura el qüestionari com a Interactiu amb 
múltiples intents, ja que pot mostrar les retroaccions mentre l’estan responent.  
Immediatament després de cada intent: la informació es mostra al cap de dos minuts 
d’haver clicat el botó Envia i acaba.  
Més tard, mentre encara estigui obert el qüestionari: es mostra després dels primers dos 
minuts i abans de la data de tancament del qüestionari. 
Després que es tanqui el qüestionari: un cop finalitzada l’activitat es mostrarà la informació 
marcada. Cal marcar com a mínim l’opció Punts i així l’alumne podrà veure la seva nota. 

Opcions que controlen la informació que es mostra a l’estudiant quan revisa el seu intent: 



La foto de l’alumne 
apareix en pantalla 
mentre fa l’intent. Si fem 
un examen a classe, 
ajuda a comprovar qui 
l’està fent. 

Paràmetres que 
només afecten la 
presentació de la 
informació, no els 
càlculs, etc. 



Permet limitar 
l’accés per IP. Si 
es fa un examen 
a l’aula es pot 
establir el rang 
IP. 

El qüestionari només comença si l’estudiant té un 
navegador web amb l’opció de JavaScript activada:  
• El qüestionari apareix en una finestra emergent que 

cobreix tota la pantalla i no té controls de navegació.  
• S’impedeix que els estudiants, tant com sigui possible, 

puguin utilitzar recursos com ara el de copiar i 
enganxar. 



És el contingut que l’alumne veu quan acaba el seu intent.  
 
Se’n poden afegir tantes com es vulgui depenent de la puntuació obtinguda. 



Opcions per assignar grups i agrupaments: 

Permet ocultar o 
mostrar el 
qüestionari. 



Opcions per condicionar l’activitat i l’accés complet a l’activitat: 



En acabar de configurar els paràmetres: 



Visualització dels resultats - Professors 

Tot el que 
ha respost: 

Cal revisar 
les 
respostes 
una a una. 



Revisió d’una  
resposta: 

Visualització dels resultats - Professors 



Si l’alumne tanca la sessió del CV mentre està contestant i el temps encara no ha passat,  
l’intent roman obert.  
Si no torna per acabar-lo consta com Mai enviat. El professor ho veu: 

El que es veu mentre l’alumne l’està fent, el professor veu: 

Visualització dels resultats - Professors 



Un cop els alumnes ja han començat a contestar el sistema bloqueja l’edició 
del qüestionari: 

Les opcions d’afegir o treure preguntes estan desactivades. 



Visualització – Alumnes  

En començar: 

Avís: 



Marcar preguntes per tornar-hi després… 



A mesura que s’apropa el límit de temps la barra del comptador va canviant de color: 

A les pàgines de 
preguntes: 

Al final del qüestionari: 



En expirar el temps límit, a l’estudiant se li mostra automàticament d’acord amb les 
opcions de revisió configurades: 



 

 

 

Moltes gràcies! 

 

 

 

© CRAI, Universitat de Barcelona 2014 


