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1. Introdución
Este documento naceu co motivo da invitación por parte dos decanatos das
facultades de Ciencias Económicas e Empresariais e de Dereito, aos que lles quero
manifestar o meu agradecemento, para impartir senllos cursos de formación sobre
a realización de exames non presenciais en Moodle a través das ferramentas de
teledocencia da Universidade de Vigo, Campus Remoto e Faitic.
O obxectivo deste manual é, polo tanto, servirlle de guía e de axuda ao profesorado
que desexa realizar os exames non presenciais mediante estas ferramentas.
En Moodle hai dous tipos de actividades que resultan especialmente útiles e potentes
para a realización destes exames: os cuestionarios e as tarefas.
Non se trata dun manual típico de Moodle senón dunha guía moi centrada na
realización destes exames con estes dous tipos de actividades e moi orientada a
axudar no adecuado deseño e na configuración desta clase de probas.
Para poder dispoñer dunha guía útil en pouco tempo, tomáronse e traducíronse algúns
textos relativos á descrición destas dúas actividades do Manual Moodle 3.5 para o
profesorado do Gabinete de Tele-Educación da Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), ao que lle agradezo o seu labor. En calquera caso, a maior parte deste manual
é de creación propia, ao igual que as imaxes empregadas, que foron capturadas
das ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo, Faitic e Campus Remoto.
Recoméndase o emprego do citado manual da UPM para todos aqueles aspectos e
para as ferramentas de Moodle non cubertos neste manual.
Esta guía creouse ademais ao mesmo tempo que Campus Remoto ía incorporando
novas funcionalidades e ferramentas co gallo de satisfacer as demandas do
profesorado. Tamén tentei recoller todas esas utilidades, en particular a inminente
estrea dos Moodle persoais aos que terá acceso o profesorado desde a súa interface
en Campus Remoto, ao lado das caixas do correo de arquivos.
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2. Creando un curso Moodle en Campus Remoto
Empezamos por aclarar que en Campus Remoto cada docente ten a súa propia
instalación dun sistema Moodle con funcionalidade completa. Este sistema distribuído
implica xa unha mellora importante en canto ao reparto da carga, pois cada Moodle
tan só debe atender o estudantado de cada docente, o cal limita enormemente
os problemas de accesos masivos simultáneos, pois calquera destes sistemas
soporta perfectamente centos de estudantes que entregan simultaneamente un
cuestionario ou que soben arquivos PDF como resultado dun escaneado. Esta mesma
característica de sistema distribuído entre moito profesorado que o fai moito máis
livián, faino tamén moito menos vulnerable e seguro, xa que resulta moito máis difícil
de atacar (habería que ir un por un) que un sistema centralizado empregado por todo
o profesorado e o estudantado, como é Faitic. Por outra banda, trátase dun sistema
aloxado na nube que permite incrementar os recursos necesarios baixo demanda.
Outra diferenza esencial con Faitic é que este Moodle é de xestión persoal, é dicir que
cada docente crea os cursos que desexa, engádelle máis docentes, e o estudantado
simplemente ten que automatricularse. En cambio, en Faitic a creación dos cursos, a
asignación do profesorado e a carga do estudantado realízaa o Servizo de Teledocencia.
Por este motivo imos dedicarlle un pequeno apartado a este tema.
Cabe salientar, pois, que coa excepción desta sección, na que se fala da xestión e da
creación dos cursos, o resto do manual é totalmente válido tanto para o Moodle de
Faitic (versión 3.5) como para os Moodle persoais de Campus Remoto (versión 3.8).
A outra diferenza salientable entre ambos
estriba no xeito no que se accede aos bloques
de administración. En Faitic atópanse no
lateral esquerdo e nos Moodle de Campus
Remoto están no lateral dereito e tamén son
accesibles desde a engrenaxe da esquina
superior dereita, tal e como se amosa na
imaxe da seguinte páxina.
Este bloque de administración, de acceso
habitual para configurar tanto o curso como
calquera actividade ou recurso, é contextual,
é dicir, cando estamos na páxina principal do
curso, é o bloque de administración do curso
e, cando estamos na páxina dun cuestionario,
tarefa etc., é o bloque de administración dese
cuestionario ou desa tarefa.
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Para acceder ao Moodle persoal, basta facer clic na icona que nos aparece na nosa sala
persoal de Campus Remoto.

Con iso accederemos ao noso Moodle, onde temos unha vista dos nosos cursos.
Posiblemente aparézavos un curso xa creado, preparado para facer directamente exames
ou para empregar como axuda. Este curso inclúe xa tres exames tipo. Dous deles
empregan cuestionarios, un cun conxunto predeterminado de preguntas e outro cun
subconxunto de preguntas tomado ao azar dun conxunto máis grande. Tamén se inclúe
un modelo de banco de preguntas, con preguntas de exemplo de case todos os tipos e de
todas as categorías para estes dous cuestionarios. O terceiro modelo de exame é unha
actividade de tipo tarefa para as entregas dos exercicios escritos. Todos estes recursos
están xa axeitadamente configurados coas opcións recomendadas neste manual.
Ao facer clic na imaxe dun curso xa accedemos a el. Para xestionar os cursos existentes
no noso Moodle ou crear un novo curso facemos clic na ligazón «Administrar cursos e
categorías» no menú de administración do sitio.
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Tras premer nesa ligazón, pasamos á seguinte páxina, onde podemos editar (na icona
da engrenaxe), eliminar (na icona da papeleira) ou ocultar/amosar (na icona do ollo) os
cursos existentes no noso Moodle. Desde aquí tamén podemos crear un novo curso
facendo clic no botón «Crear un novo curso».

Na seguinte pantalla, inicialmente tan só é imprescindible escribir o nome do curso
completo e curto (este debe ser único e é o empregado para amosar nos menús).
Podemos indicar tamén se o curso será visible para o estudantado e as súas datas
de apertura e de peche. En calquera caso, tanto estes axustes como o resto desta
páxina (imaxe do curso na páxina principal, formato de curso etc.) poden modificarse
posteriormente no bloque da administración do curso en «Editar a configuración» (ver
imaxe na seguinte páxina).

6
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Nos cursos xa están habilitados por defecto os métodos de matriculación manual e
tamén a automatrícula, de xeito que o estudantado autenticado en Campus Remoto
xa pode acceder ao noso Moodle desde a nosa sala (tamén podemos facilitarlle o
enderezo ao noso Moodle). Só ten que seleccionar o curso desexado na páxina principal e
automatricularse facendo clic en «Matricúlame» (só é necesario a primeira vez).

Os cursos contan por defecto cunha clave de
matrícula aleatoria, que obviamente debe coñecer
o estudantado de antemán. Para coñecer ou
cambiar esta clave imos ao menú de administración
do curso (na páxina principal) e facemos clic en
«Usuarios», en «Métodos de matriculación» e
finalmente en «Automatriculación».

Normalmente desexaremos cambiar a
clave por unha máis doada de lembrar
e de transmitirlle ao estudantado.
Para cambiala facemos clic na icona
do lapis, modificámola e aceptamos
premendo a tecla «Intro». Podemos vela
se prememos na icona do ollo. Para
terminar, debemos facer clic en «Gardar
cambios» ao final da páxina.
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No menú de administración do curso podemos acceder á xestión de «Usuarios
matriculados» no curso. Nesta páxina temos a listaxe completa de todo o estudantado
e do profesorado do curso. Podemos buscar ou filtrar por iniciais de nome e de apelido,
por grupos e por roles.

Desde esta páxina tamén podemos matricular manualmente unha persoa usuaria.
Se facemos clic no botón «Matricular usuarios» podemos buscar unha persoa
usuaria, seleccionala, asignarlle un rol (estudante, docente etc.) e matriculala
manualmente. Na listaxe das persoas usuarias anterior tamén é factible cambiarlle
o rol a unha delas. Pode ser o caso dun profesor que vai colaborar na docencia
no noso curso e se automat riculou. De facer isto, aparecerá na lista das persoas
usuarias como «alumno» e para editarlle o seu rol, facemos clic na icona do lapis,
escribimos «profesor», seleccionamos o rol «profesor» no menú despregable que nos
aparece e dámoslle a «gardar».
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3. Primeiros pasos en Moodle
Cando accedemos a un curso en Moodle chegamos á súa páxina principal na que
se atopa a organización do curso en seccións. As seccións teñen o significado que
cada docente lles queira dar. Poden ser tipos de recursos (por exemplo presentacións,
tarefas, exames etc.), temas, unidades didácticas, semanas, meses etc.
Dentro de cada sección poden engadirse recursos ou actividades. Para editar ou
engadir novas seccións ou para engadir recursos ou actividades a unha sección, debe
activarse a edición do curso. Para iso, na páxina do devandito, facemos clic en «Activar
edición» no bloque de administración (en Faitic tamén no botón da esquina superior
dereita), tal e como se amosa na seguinte imaxe.

No modo de edición (ver imaxe seguinte), podemos engadir seccións (1), engadirlle unha
actividade ou un recurso a unha sección (2), mover seccións, recursos ou actividades
mediante «arrastrar e soltar» (3) ou despregar o menú contextual para editar un recurso
ou unha actividade (4), o que nos permite editar os seus axustes, ocultala ou mostrarlla
ao estudantado, eliminala ou duplicala para crear outra similar baseada nela.
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4. Banco de preguntas
Cada curso en Moodle dispón do seu propio banco de preguntas, desde o cal se
poden crear e editar preguntas, organizalas en
categorías, importalas e exportalas. Calquera
pregunta que creemos no curso áchase
necesariamente no banco de preguntas e
de aí pode incluírse en calquera cuestionario
(proba) do curso. O acceso á xestión do banco
de preguntas realízase desde o bloque de
administración do curso ou desde o bloque de
administración de calquera cuestionario.
4.1.

Como se crea un banco de preguntas?

O banco de preguntas de Moodle permite o
uso de categorías e de subcategorías para organizar as preguntas. Adicionalmente,
poden asignárselles etiquetas ás preguntas, o que dá aínda maior flexibilidade á
organización.
Previamente á creación das preguntas e de cara á confección dun exame,
estableceremos unha organización básica cunha categoría que chamaremos, por
exemplo, «Exame», e dentro desta, unha subcategoría por cada tema do exame. Para
acceder ás categorías, no menú do banco de preguntas, facemos clic en «Categorías».
1.Ábrese a páxina mostrada abaixo, que nos permite «Engadir categoría». Debemos
completar os seguintes campos:
•Categoría pai ou superior. Para a nosa categoría «Exame», a superior será a
predeterminada. Para crear subcategorías para cada tema dentro da categoría
«Exame», poñemos «Exame» como categoría pai.
•Dámoslle un nome á categoría. Se queremos, podemos escribir algunha información.
2.Para rematar, pulsamos en «Engadir categoría».

Realización de exames non presenciais a través de moodle e campus remoto

4.2.

11

Directrices para crear un cuestionario aleatorio para un exame non presencial

Para limitar significativamente a posibilidade de copia, o máis recomendable é, sen
dúbida, usar distintos cuestionarios para cada estudante, non só coas preguntas e
coas respostas en distinta orde, senón con preguntas distintas. A idea é dispoñer
dun conxunto grande de preguntas N, a partir do cal confeccionaremos de forma
aleatoria un exame distinto de k preguntas para cada un dos m estudantes, aínda que
obviamente haberá exames nos que coincidan algunhas preguntas. A combinatoria di
que o número distinto de exames, M, é

Canto maior sexa o número de exames distintos M fronte ao número de estudantes
examinado m, menos probable será que haxa dous estudantes con exames idénticos
(recordemos o paradoxo do aniversario) e, por razóns similares, o número medio de
preguntas coincidentes entre os exames de dous estudantes calquera será tamén menor.
Un resultado interesante que nos trae a combinatoria é que para un número dado de
preguntas dispoñibles N, o maior número de exames distintos dáse para k=N/2 así
que, de entrada, o recomendable sería que o número de preguntas do exame sexa a
metade do das preguntas dispoñibles.
Pero se tomamos simplemente N/2 preguntas ao azar, temos algúns inconvenientes:
1.Non podemos asegurar que todos os exames xerados abranguen axeitadamente
todos os temas da materia, nin tampouco que se fai de forma proporcional ao peso
que cada tema debería ter.
2.Doutra banda, para evitar inxustizas entre o estudantado, todos os exames
xerados deberían ter a mesma dificultade e iso só podemos aseguralo se as N
preguntas son de dificultade similar.
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Para paliar eses inconvenientes, o recomendable é crear subconxuntos de preguntas
de dificultade similar e tomar certo número de preguntas ao azar de cada un deses
subconxuntos. Desta forma aseguramos que calquera exame vai ter certo número de
preguntas de cada subconxunto. Se un tema debera ter máis peso que outro, abonda
con incluír no exame máis preguntas dese subconxunto.
Deberiamos crear un subconxunto por cada tema ou subtema que queiramos que
apareza no exame. Por outra banda, dado que resulta esencial no deseño dun bo
exame que todas as preguntas dun mesmo subconxunto sexan de dificultade
similar, podemos crear tamén varios subconxuntos de distinta dificultade, dun
mesmo tema ou de varios.
Pola razón anteriormente comentada, propoñemos que o número de preguntas
tomadas de cada subconxunto sexa a metade. No entanto, ao dividir as
preguntas dispoñibles en subconxuntos, o número distinto de exames diminúe
significativamente a medida que aumenta o número de subconxuntos.
Vexamos un exemplo. Un exame tipo podería ter 20 preguntas, para o que creariamos
40 preguntas. Sen crear subconxuntos, iso daría lugar a preto de 138 mil millóns
de exames distintos, que son moitísimos e fai que a probabilidade de que dous
estudantes teñan o mesmo exame sexa desprezable. Pero se facemos subconxuntos,
ese número descenderá bastante.
A nosa recomendación é facer 10 subconxuntos de 4 preguntas, tomando 2 delas
para cada exame. Iso fai que en cada subconxunto haxa 6 combinacións e, polo tanto,
610≈60 millóns de exames distintos. Para 100 estudantes, a probabilidade de que dous
teñan o mesmo exame é igualmente moi baixa (0,008 %). Estes 10 subconxuntos
poden usarse para subtemas ou distintos niveis de dificultade dentro dun mesmo
tema. En calquera caso, se mantemos o número total de preguntas e se decide usar
menos subconxuntos con máis preguntas (6 de 6 e 1 de 4, 5 de 8, 4 de 10 etc.), esa
probabilidade será aínda moito menor.
Para facer os subconxuntos usaremos as subcategorías dentro da categoría que
chamamos «Exame», e iremos asignándolles as preguntas ás distintas subcategorías.
De forma complementaria tamén podemos usar as etiquetas das preguntas. Por
exemplo, é posible usar as subcategorías para cada tema e etiquetar as preguntas co
nivel de dificultade ou co subtema dentro de cada tema. Así, o subconxunto do que
se tomarían as preguntas ao azar viría determinado por unha subcategoría e unha
etiqueta.
En resumo, unha vez creadas as subcategorías, iremos creando e engadindo
preguntas en cada unha delas. Se necesitásemos subcategorías adicionais,
poderemos crealas posteriormente.
Para crear as preguntas, no mesmo menú do «Banco de preguntas» facemos clic
en «Preguntas» e accedemos á listaxe das preguntas da categoría seleccionada. No
menú despregable superior «Seleccionar unha categoría» podemos seleccionar unha
das xa creadas. As iconas á esquerda das preguntas representan o tipo.
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Nesta mesma páxina de preguntas do banco (ver imaxe inferior) tamén podemos
realizar múltiples tarefas con calquera pregunta, como editala, modificar as súas
etiquetas, duplicala, previsualizala ou eliminala. Tamén podemos seleccionar múltiples
preguntas e movelas a outra categoría ou subcategoría existente.
Finalmente, se facemos clic no botón «Crear unha nova pregunta...», podemos crear
unha nova pregunta na categoría seleccionada. Na ventá emerxente que nos aparece
podemos elixir o tipo de pregunta e, se pulsamos «Agregar», ábrese o formulario de
configuración para a nova pregunta.

Os tipos de preguntas máis recomendados para un cuestionario de exame non
presencial son as de opción múltiple, preferiblemente de resposta única.
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Opción múltiple

Pregunta con varias opcións de reposta (a, b, c, …) cunha ou con varias respostas
correctas. Para crear unha pregunta de opción múltiple hai que seguir os seguintes pasos:
1.Seleccionar a «Categoría» á que pertence a pregunta.
2.Completar o «Nome da pregunta» cun texto representativo para identificala. Este
nome non se lle mostra ao estudantado.
3.Escribir o enunciado en «Texto da pregunta».
4.É posible poñer un texto en «Realimentación xeral (da pregunta)» que pode ler o
estudantado unha vez finalizado o cuestionario, para darlle unha explicación global á
pregunta.
5.Seleccionar se a pregunta é de resposta única ou múltiple
6.Seleccionar a cela de «Barallar respostas?» se se quere permitir que as opcións de
resposta teñan unha orde aleatoria. É recomendable.
7.A continuación, engádense as posibles solucións á pregunta. Para cada posible
resposta pode incorporarse unha «Realimentación específica» (dependendo do
caso pode bastar a explicación xeral) e unha puntuación, en tanto por cento, que
determina a resposta (ou as respostas) correcta. No caso dunha resposta única,
asígnase a esta un peso do 100 %, e se é de resposta múltiple, repártese o 100
% (normalmente de forma equitativa) entre as correctas. É moi recomendable
darlles un peso negativo ás opcións erróneas para compensar o efecto de que o
estudantado responda ao azar. A regra básica é que a suma de todas as opcións
sumen 0 %.
8.Podemos usar etiquetas nas preguntas para filtralas e, tal como comentamos,
para definir subconxuntos de preguntas nun test aleatorio.
9.Para finalizar, pulsamos en «Gardar cambios».
Se utilizamos preguntas de resposta única entre N opcións, penalizaríamos as
respostas erróneas cun peso negativo de -1/(N-1). 4 ou 5 opcións son suficientes. Non
se aconsella usar as opcións do tipo «Todas son correctas» ou «Todas son falsas».
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Calculada de opción múltiple

Este tipo de preguntas é a máis aconsellable cando a solución responde a unha ecuación
matemática con variables, ás que o sistema lles dará valores distintos para cada estudante
tomados ao azar dun conxunto de valores xerado previamente. No enunciado engadiremos
as variables entre chaves. Por exemplo, «cal é a área dun rectángulo de lados {a} e {b}?».
Desde o punto de vista do estudantado, é indistinguible dunha pregunta de opción múltiple.
E a súa creación tamén é moi similar a estas, salvo que en cada opción poñeremos como
distractores variantes con pequenas modificacións da fórmula correcta. As fórmulas
escríbense entre chaves e cun signo igual. Daremos a cualificación 100 % á fórmula
correcta e negativa ás incorrectas para compensar o efecto azar.
Por exemplo, a fórmula correcta sería {={a}*{b}} e algúns distractores incorrectos poderían
ser {={a}/{b}}, {=pow({a}, 2)*sqrt({b})} etc.
Ademais da fórmula e da cualificación, en cada opción poden indicarse os decimais que
se mostrarán no test e a realimentación específica da resposta, aínda que neste tipo de
preguntas é mellor explicar a ecuación correcta na realimentación xeral da pregunta.
A gran vantaxe deste tipo de preguntas é que cunha única pregunta podemos obter
tantas preguntas distintas de opción múltiple como queiramos, ao podermos empregar
un número moi elevado de conxuntos de valores, co que aumentamos dun xeito sinxelo e
elegante as diferenzas entre os exames dos distintos estudantes.
Tras premer en «Gardar cambios» aparécenos outra páxina para xerar o conxunto de
valores das distintas variables usadas nos enunciados e nas fórmulas. Elixiremos nesta
páxina un novo conxunto de datos, deixamos a opción de «Non sincronizar» e facemos
clic en «Seguinte páxina». Na nova páxina debemos seleccionar para cada variable o rango,
é dicir os valores mínimo e máximo, e o número de decimais (0 se queremos números
enteiros). Deixamos o resto dos campos como estean. Imos cara abaixo na páxina á
sección «Agregar» e seleccionamos «Forzar a rexeneración de todos os comodíns ou
variables», eliximos o número de valores (ítems) que se deben xerar para cada variable
(maior que o número de estudantes ou 100 se é superior) e facemos clic no botón
«Agregar». Podemos usar o botón «Mostrar» para visualizar un número de valores e os
resultados das fórmulas, para observar se foron xerados e calculados como queremos.
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Ensaio

Neste tipo de preguntas o estudantado responde cun texto aberto a unha pregunta
proposta polo profesorado ou ben coa subida dun ou de máis arquivos. Debe ser
cualificado de forma manual polo profesorado.
Para crear unha pregunta de tipo «Ensaio» hai que seguir os seguintes pasos:
1.Como sempre, seleccionamos a «Categoría», completamos o «Nome da
pregunta» cun texto representativo para identificala e indicamos o enunciado no
campo «Texto da pregunta».
2.Pode poñerse un texto en «Realimentación xeral (da pregunta)» que pode ler o
estudantado unha vez finalizado o cuestionario.
3.En «Formato da resposta» selecciónase o formato do texto no que se contesta
a pregunta. Se se elixe a opción «Sen texto», só se pode contestar achegando un
ou varios arquivos. Se se elixe «Texto en liña», pode «Requirir texto» como opción
obrigatoria ou opcional na resposta do estudantado. Indicar o «Tamaño da ventá de
resposta» a través da selección do número de liñas do cadro de resposta.
4.En «Permitir arquivos adxuntos» indícase o número dos arquivos que se poden
enviar e en «Arquivos adxuntos requiridos» cantos son obrigatorios.
5.Pode escribirse a «Información para avaliadores» que se considere necesaria.
6.Finalmente, pulsar «Gardar cambios».
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Na imaxe de abaixo vemos un exemplo deste tipo de preguntas cun campo de texto e
coa entrega de arquivos (un documento PDF neste caso).

Podemos empregar este tipo de pregunta cando se desexa facer un exame de varias
preguntas, todas elas con resposta manuscrita por parte do estudantado, pero
queremos empregar distintos enunciados escollidos ao azar para un mesmo tipo de
exercicio ou de pregunta.
O exame podería constar, por exemplo, de 5 preguntas tomando ao azar unha
pregunta de 5 categorías distintas e en cada categoría poderiamos ter 4 ou 5
enunciados lixeiramente distintos e de dificultade similar. Volveremos a este caso tras
ver as tarefas, no apartado 6.6, para tratar a combinación das tarefas cun cuestionario
con preguntas aleatorias de tipo «Ensaio».
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Outros tipos de preguntas

Mostramos a continuación outros tipos de preguntas, aínda que son menos habituais
para un cuestionario de exame non presencial, debido a que non permiten incorporar
aleatoriedade e resultan bastante máis fáciles para transmitir de información.
Resposta curta
Este tipo de preguntas requiren que o estudantado conteste cunha palabra ou cunha
frase curta a un enunciado proposto. Ten o inconveniente de que a solución dada
debe axustarse exactamente á do profesorado, o cal elabora unha listaxe de respostas
aceptadas.
Para crear unha pregunta de resposta curta hai que seguir os seguintes pasos:
1.Como sempre, seleccionamos a «Categoría», completamos o «Nome da pregunta»
cun texto representativo para identificala, e indicamos o enunciado no campo «Texto
da pregunta».
2.Pode poñerse un texto en «Realimentación xeral (da pregunta)» que pode ler o
estudantado unha vez finalizado o cuestionario.
3.Seleccionar se se desexa distinguir entre maiúsculas e minúsculas. Pode usarse o
símbolo «*» como comodín. Por exemplo: *pasa* encaixa con «pasa», «pasado» ou
«repasado».
4.Indicar as solucións válidas en «Respostas» e asignarlles unha cualificación. É
posible asignar cualificacións distintas para obter maior ou menor puntuación en
función da exactitude da resposta dada.
5.Engadir a posible «Realimentación» para cada resposta.
6.Finalizar pulsando en «Gardar cambios».
Numérica
Pregunta á que o estudantado responde cun valor numérico. O profesorado pode
establecer un intervalo de tolerancia para a resposta dada.
Para crear unha pregunta numérica hai que seguir os seguintes pasos:
1.Seleccionar a «Categoría» á que pertence a pregunta. Reencher o «Nome
da pregunta» cun texto representativo para identificala (non se lle mostra ao
estudantado). Indicar o «Texto da pregunta».
2.Pódese poñer un texto en «Realimentación xeral (da pregunta)» que pode ler o
estudantado unha vez finalizado o cuestionario. Introducir a resposta correcta.
3.Introducir o «Erro» aceptado, é dicir un rango de respostas por encima e por baixo
da resposta correcta. Por exemplo, se o erro aceptado é de 1, para unha resposta
de valor 7 acéptanse os valores entre 6 e 8. Engadir unha «Realimentación» para a
resposta se se desexa.
4.Decidir se as unidades entran na cualificación da pregunta en «Manexo de
unidades» e se se penaliza no caso de que sexan incorrectas. Engadir as unidades
nas que se dá o resultado e o «Multiplicador» de cada unha.
5.Finalizar pulsando en «Gardar cambios».
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Calculada
Desde o punto de vista do estudantado, é unha pregunta de tipo numérico e as súas
opcións de configuración son tamén moi similares. A diferenza é que a resposta
correcta, no canto de ser un número, é unha fórmula. O enunciado créase da
mesma forma que nas calculadas de opción múltiple e a fórmula correcta escríbese
directamente como {a}*{b}.
Do mesmo xeito que ocorría nas calculadas de opción múltiple, tras gardar a pregunta
pásase á xeración dos conxuntos de valores. O mecanismo de creación é idéntico e deben
seguirse os mesmos pasos que os indicados para as calculadas de opción múltiple.
Para máis información sobre outros tipos de preguntas, consultar a axuda de Moodle.
Na parte de debaixo do formulario de creación de pregunta hai unha ligazón ao tipo
correspondente coa lenda Moodle Docs para esta páxina
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5. Cuestionarios
O cuestionario (proba ou quiz) é a actividade que nos vai permitir crear un exame
baseado nun conxunto de preguntas cuxa cualificación se calcula automaticamente,
excepto no caso das preguntas de tipo «Ensaio», que requiren da cualificación
manual por parte do profesorado. Poden crearse diferentes tipos de preguntas, xerar
cuestionarios aleatorios a partir de baterías de preguntas, ver os intentos en tempo
real, analizar as respostas de forma global e os resultados obtidos e realizar un
procesado posterior para eliminar as preguntas erróneas, moi difíciles etc.
5.1.

Como se crean?

•Na sección que se desexe, pulsar sobre «Engadir unha actividade ou un recurso» e
seleccionar «Proba». Nalgúns sistemas Moodle pode usarse o termo cuestionario,
así que estes dous termos serán empregados de xeito indistinto neste manual.
•Pulsar «Engadir».

Apareceranos un formulario con varias seccións, das cales imos comentar só as
relevantes para un exame non presencial.
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Xeral
•Introdúcese o «Nome» do cuestionario, por exemplo «Exame final»
•No campo «Descrición» escribir as instrucións previas e as condicións de
realización do exame. O estudantado poderá lelas antes de empezalo.
Sincronización
•Permite configurar o período durante o que está aberto o cuestionario para que o
estudantado realice intentos. Se non se programa a apertura, o cuestionario está
aberto desde o momento en que se crea e é visible polo estudantado. Se non se
programa o peche, o cuestionario está sempre aberto. Recomendamos fixar unha
data de peche para o día seguinte ao exame (podemos modificala posteriormente
para adiantala ou atrasala). A idea é que esa data de peche sexa a da publicación
das cualificacións e lle permita ao profesorado facer unha revisión previa dos
resultados do exame (dificultade, posibles erros en preguntas, enunciados ambiguos
etc.). Durante este tempo podemos ocultar o cuestionario.
•«Límite de tempo». Determina o tempo máximo que ten o estudantado para
resolver o cuestionario en cada intento, unha vez que o comece. Durante o intento, o
estudantado ve en todo momento o tempo restante.
•No menú despregable «Cando o tempo terminou» recoméndase deixar a opción por
defecto «O envío realízase automaticamente». Tamén podería darse un período de
graza para realizar a entrega.
No menú despregable «Cualificación» fixaremos os «Intentos permitidos» a 1 pois nun
exame só se ofrecerá a posibilidade de facelo unha vez.
Esquema (deseño)
•«Páxina nova». Indica o número de preguntas que se mostran por páxina.
Dado que as respostas se gardan páxina a páxina, recoméndase usar o menor
número de preguntas por páxina, pois desa forma obrígase a que o estudantado vaia
gardando as súas respostas con maior frecuencia, algo importante nun exame en liña
cando a conexión á rede é inestable, xa que ao recuperar a conexión pode continuar o
intento a partir da última páxina gardada.
•«Método de navegación». Se se fixa a «Libre», o estudantado pode moverse con
liberdade polas páxinas do cuestionario. No modo «Secuencial», está obrigado
a realizalo dun modo secuencial, é dicir non pode volver atrás para modificar as
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respostas ou responder ás preguntas sen contestar. Resulta claro que o método
«Secuencial» é o máis recomendable nun exame non presencial pois, xunto coa orde
aleatoria das preguntas e das respostas, dificulta sensiblemente o intercambio da
información entre o estudantado.
Comportamento das preguntas
•«Ordenar ao azar as respostas». Se está posto a «Si», nas preguntas de varias
opcións de resposta, estas se lle mostran ao estudantado de forma aleatoria.
Recoméndase usar esta opción xa que, xunto coa orde aleatoria das preguntas
(verémolo despois), dificulta un pouco que o estudantado copie e transmita
información entre eles e elas, pero fai un pouco máis difícil que o profesorado se
poida referir a unha pregunta para dar instrucións complementarias durante o
exame ou para que un estudante se refira a ela cando teña unha dúbida. No entanto,
veremos máis adiante como podemos acceder facilmente ao exame que está
realizando cada estudante.
•«Comportamento das preguntas». O modo que debe usarse para un exame
en liña é o de realimentación (comentario) diferida (Deferred feedback), no que
o estudantado debe responder a todas as preguntas e logo entregar o exame
completo (o intento), para posteriormente obter a cualificación e a realimentación
sobre as respostas dese intento. Se se configuran adecuadamente as opcións de
revisión, a cualificación e a realimentación serán visibles só cando o cuestionario
estea pechado.
É importante e moi recomendable engadirlles realimentación ás nosas preguntas,
ben de forma xeral, ben de forma específica a cada opción de resposta. Iso facilitará a
revisión do exame por parte do estudantado tras o peche do exame.
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Opcións de revisión
Estas opcións controlan a información que pode ver o estudantado. As opcións
«Durante o intento» non son relevantes para o comportamento «Comentario diferido»
e por iso aparecen deshabilitadas. Debemos configurar as opcións para que
inmediatamente despois de cada intento (uns minutos), e mentres o cuestionario
estea aínda aberto (antes da data de peche), o estudantado só poida ver o intento,
é dicir, as súas respostas. Logo de pechar o cuestionario e unha vez revisado por
nós, xa permitiremos que vexa o resto das opcións, é dicir a súa puntuación, as
respostas correctas e as incorrectas e a realimentación que configuremos nas
preguntas. Esta é pois a configuración recomendada. Alternativamente, podemos
fixar a data do peche á do remate do exame, deixar todas estas opcións sen marcar
(só o intento nas 4 columnas), e activalas tras facer a revisión e decidir facer públicos
os resultados ao estudantado.
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Aparencia
•Deixar as opcións por defecto
Restricións extra sobre os intentos
•«Requírese contrasinal». Establece un contrasinal de acceso ao cuestionario. Pode
ser boa idea para evitar os accesos non desexados do estudantado que non se
presenta ao exame e tamén para facilitar a sincronización do inicio do exame, pois
as persoas non poderían empezar ata que llela facilitásemos.
Se facemos clic en «Amosar máis...» podemos ver outras opcións como:
•«Requírese dirección de rede». Restrínxelle o acceso ao cuestionario a un rango
de direccións IP, pero só podemos usalo se facemos o exame nas instalacións da
universidade.
•«Seguranza do navegador». De seleccionar «Ventá emerxente de pantalla completa
con algo de seguranza JavaScript», a proba só comezará se o estudantado ten un
navegador con JavaScript activado (todos os navegadores actuais nas últimas
versións cumpren este requisito). Nese caso, o estudantado abrirá a proba nunha
ventá emerxente a pantalla completa, sen controis de navegación (atrás e adiante).
Ademais tamén se deshabilitan nesta ventá facilidades como copia e pega.
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•O resto dos axustes son os comúns a todas as actividades de Moodle e podemos
deixalas coa configuración por defecto. A única opción que se podería configurar
é a de ocultarlle o cuestionario ao estudantado no apartado «Axustes comúns
do módulo» (tamén pode facerse posteriormente desde o menú despregable da
actividade, como xa vimos na sección 3 dos primeiros pasos).			
•Para rematar, pulsamos en «Gardar e volver ao curso» para volver á páxina principal
do curso ou en «Gardar e presentar» para ir directamente á actividade de proba (ou
ao cuestionario). Neste segundo caso, apareceranos a páxina principal da proba coa
descrición e as opcións configuradas.
5.2 Como se confecciona o cuestionario da proba?
Se accedemos á proba e o cuestionario non ten aínda preguntas, aparécenos o
botón «Editar a proba» para agregar preguntas. En calquera caso, esta ligazón está
sempre dispoñible desde o menú de administración da proba.

.Se pulsamos sobre «Engadir» despréganse as opcións que ofrece o cuestionario de
introducirlle preguntas a este.
•«Engadir unha pregunta». Permite crear e engadir unha pregunta nova para o
cuestionario. Seralle engadida tamén ao banco de preguntas .
•«Do banco de preguntas». Se creamos preguntas previamente no banco de
preguntas, podemos engadilas ao cuestionario seleccionándoas da listaxe de
preguntas existentes, filtrando por categorías e etiquetas.
•«Unha pregunta aleatoria». Esta é a opción que usaremos preferentemente, pois
permítenos incluír na proba un número de preguntas ao azar dun subconxunto
definido por unha subcategoría e, opcionalmente, unha etiqueta do banco de
preguntas. Un posible subconxunto tamén podería ser o formado por varias versións
lixeiramente diferentes da mesma pregunta. Recordemos a importancia de que
todas as preguntas dun mesmo subconxunto sexan de dificultade similar.
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•«Unha nova cabeceira de sección». Esta opción pode ter interese se desexamos
dividir a proba en varias seccións (por temas, teoría e práctica etc.). Posteriormente
pode seleccionarse «Barallar as preguntas dentro de cada sección». Normalmente, e
por defecto, a proba constará dunha única sección.

Se facemos clic en «Engadir unha pregunta aleatoria» ábrese unha ventá na que
debemos seleccionar a subcategoría (e opcionalmente unha etiqueta) e indicar o
número de preguntas do subconxunto para incluír no cuestionario. Recordamos que o
recomendable é tomar a metade das dispoñibles no subconxunto.
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Tras facer clic no botón «Engadir pregunta aleatoria» aparecerán na ventá de deseño
da proba. Nesta ventá atópanse todas as preguntas engadidas á proba, que se
poderán quitar dela (non do banco), previsualizar, engadir ou eliminar saltos de páxina,
editar ou mover para configurar a orde de aparición (aínda que en xeral para un
exame optaremos por barallar as preguntas). Se queremos eliminar moitas preguntas,
facemos clic no botón «Seleccionar múltiples ítems», seleccionamos algunhas ou
todas as preguntas e logo facemos clic en «Eliminar o seleccionado».

Tamén podemos configurar aquí o peso de cada pregunta (habitualmente «1» para
todas) e a cualificación máxima do cuestionario, que tipicamente será «10» ao tratarse
dun exame. O «peso 1» equivale en puntuación á cualificación máxima dividida entre
a suma dos pesos, é dicir tipicamente o número de preguntas. No exemplo de arriba,
temos 8 preguntas e, polo tanto, a puntuación de cada unha será 10/8=1,25. Se tras
realizar un exame, decidimos que se debe eliminar algunha pregunta por ser errónea,
basta asignarlle o peso «0» e as puntuacións recalcúlanse automaticamente coa nova
distribución dos pesos.
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Cando hai algunha pregunta ou, no caso aleatorio, un subconxunto de preguntas,
que resultou moi difícil, tamén podemos decidir eliminala do exame dándolle o peso
0. Pero neste caso, para evitar prexudicar os poucos estudantes que a contestaron
correctamente, deberiamos cualificalos manualmente e puntuárllela. Unha alternativa
que evita as revisións manuais das cualificacións é realizar un cambio na cualificación
máxima do exame, de forma que se obteñan os 10 puntos se se responderon
correctamente todas as preguntas excepto as moi difíciles. Vexamos un exemplo
para entendelo mellor. Se temos un exame de 20 preguntas, todas elas de igual peso,
cada pregunta puntúa 10/20 = 0,5 puntos. Se decidimos eliminar 4 preguntas que
resultaron moi difíciles, cada pregunta debería puntuar agora 10/16 = 0,625 e para iso
debemos cambiar a cualificación máxima do exame a 20*0,625 = 12,50, aínda que
realmente as notas resultantes deben considerarse sobre 10. Obviamente iso podería
implicar que algún estudante obtivese unha nota superior a 10 que habería que
modificar manualmente para poñer un 10. É dicir, se temos un exame de N preguntas
e queremos eliminar k moi difíciles, a cualificación máxima do cuestionario deberá
fixarse ao valor 10*N/(N-k).
Non se poden engadir nin quitar preguntas dun cuestionario se algún dos estudantes
xa o contestou, só modificar os textos ou as puntuacións das opcións da resposta.

5.2.

O cuestionario visto polo estudantado

Durante a realización do cuestionario, o estudantado pode visualizar en todo momento
que preguntas respondeu e están gardadas, cales deixou en branco e cantas
lle quedan para finalizar o test. O tempo restante móstrase mentres se realiza o
cuestionario.
O cuestionario considérase entregado e finalizado tras facer clic no botón ou na
ligazón «Finalizar intento», tras o cal se amosa un resumo das preguntas respondidas
(e gardadas). Desde aquí pode volverse á proba (só poderían facerse cambios
na navegación libre) ou facer clic en «Entregar todo e finalizar» para entregar
definitivamente o exame. Recordade que se o configuramos así (é a opción por
defecto) e expirou o prazo sen facer o envío da proba, este faise de forma automática
no estado en que estivera.
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Análise dos resultados e revisión do cuestionario

Unha vez que o estudantado rematou un cuestionario ou mentres o está realizando, o
profesorado dispón dunha gran cantidade de información. Desde a páxina principal do
cuestionario, na parte inferior, figura unha ligazón que indica o número de intentos (ver
imaxe inferior). Se facemos clic nela podemos acceder a todos os intentos realizados,
rematados ou en curso. Tamén podemos acceder a esta páxina desde o menú de
administración da proba, facendo clic en «Resultados» e logo en «Cualificacións».

Entre a información dispoñible nesta páxina atópase a cualificación obtida por
cada estudante en cada pregunta e no total da proba, a data da realización e
a cantidade de tempo investido. Poden «Descargarse todos os datos da táboa
como» unha folla de cálculo ou un arquivo e dispoñer dos datos estatísticos.
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Se se modifica a puntuación dalgunha das opcións de resposta, logo de ter
contestado xa algún estudante, hai que volver cualificar os intentos→Imos
á páxina dos intentos da proba (ou a «Resultados» e «Cualificacións») e
pulsamos en «Recualificar todo». Se se marca a casa situada á esquerda
deste, tamén se poden «Recualificar os intentos seleccionados». Esta selección
tamén se pode usar para «Eliminar os intentos seleccionados». Se se modifican
simplemente os pesos das preguntas non é necesario recualificar pois os pesos
axústanse automaticamente.

Pulsando sobre «Revisar o intento» (a tradución pon «Intento de revisión»), na entrada
dun ou dunha estudante, o profesorado pode visualizar o intento desa persoa e
sobrescribir a cualificación das preguntas. Se o intento aínda se atopa en curso, pode
verse o cuestionario do estudantado, o que resulta moi útil para comunicarse con
el ou con ela durante o exame se ten algunha dúbida, importante se o test contén
preguntas desordenadas, e máis se son aleatorias.
Nas seguintes imaxes amósanse as pantallas de revisión do cuestionario (o
estudantado e o profesor ven a mesma) e a da modificación manual da cualificación.

Realización de exames non presenciais a través de moodle e campus remoto

31

As outras opcións do submenú «Resultados» do menú de administración da proba son:
•«Respostas»: Permite ver e descargar as respostas a cada pregunta de modo
detallado.
•«Estatísticas»: Proporciona información sobre o cuestionario, sobre a súa estrutura
e a análise estatística das respostas a cada pregunta.
•«Cualificación manual»: Permite cualificar as preguntas de tipo «Ensaio» e tamén
cambiar a cualificación recibida automaticamente no resto das preguntas no
cuestionario.
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Mediante as «Excepcións de usuario» (aquí a tradución tampouco é moi boa e
pon «O usuario sobreescribe»), poden configurarse condicións distintas ás fixadas
inicialmente para algún estudante, útil no caso de que unha persoa puidera ter
problemas durante a realización do exame. A través desta páxina pode, entre outras
cousas, darse máis tempo ou outro intento.
Cabe recordar a este respecto que, aínda que o estudantado perda a conexión, se se
lle pecha o navegador ou se lle apaga o ordenador, se volve acceder ao cuestionario,
pode continuar realizando o intento desde a pregunta seguinte á última gardada. Para
iso, basta facer clic no botón «Continuar o último intento». No entanto, o tempo segue
transcorrendo. Por iso, se se considera necesario, pode aumentarse o tempo perdido a
este ou esta estudante.
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A sección de «Estatísticas» ofrece un informe que inclúe unha análise estatística
(psicométrica) da proba e das súas preguntas. A parte superior do informe é un
resumo do exame completo. A seguinte sección é unha análise que mostra todas as
preguntas nun formato de táboa. Nesta sección hai ligazóns para editar desde aquí as
preguntas ou profundar nunha análise detallada dunha pregunta en particular. A última
sección deste informe é un gráfico de barras da porcentaxe das respostas correctas
(índice de facilidade) e o índice de eficiencia discriminatoria. O informe completo (o
resumo e análise detallada de todas as preguntas) pode descargarse en diversos
formatos, do mesmo xeito que a táboa da análise da estrutura do cuestionario.
Índices importantes que considerar
•Índice de discriminación. Se cometemos un erro ao crear unha pregunta, é
bastante probable que o mellor estudantado seleccione a resposta correcta,
pero obteña que a resposta é incorrecta. Este feito é medido polo índice de
discriminación. As preguntas con índices moi baixos poderían ser preguntas
erróneas, polo que se aconsella a súa análise. Moodle resaltará calquera valor baixo
deste índice para que sexa moi evidente.
•Índice de facilidade. É, sen dúbida, o índice máis interesante e o máis importante.
É a puntuación media na pregunta, que coincide basicamente coa proporción de
estudantes que tiveron correcta a pregunta. Se este índice fose moi diferente para
as preguntas de dificultade supostamente similar, podería tratarse dunha evidencia
de que o exame podería ser inxusto. Por outra banda, se hai algunhas preguntas
cun índice de facilidade moi baixo, podería considerarse eliminalas. Considéranse
valores axeitados os que se atopan entre o 35 % e o 65 %. Un índice inferior ao
10 % implica unha pregunta moi difícil e se é superior ao 90 % moi fácil. É boa idea
revisar se os nosos subconxuntos de preguntas foron homoxéneos en dificultade,
porque é habitual que cometamos algúns erros. Un bo costume é ir etiquetando
as preguntas con algunha clasificación cualitativa de dificultade de cara a volver a
empregar as preguntas ou as súas variantes nos próximos cuestionarios. Recordade
que, ademais das subcategorías, podemos usar as etiquetas para seleccionar as
preguntas aleatorias para o cuestionario.
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6. Exames escritos non presenciais
Outro tipo de exame non presencial que será moi frecuente é o exame escrito; é
dicir, o realizado polo estudantado nunha folla en branco con bolígrafo azul ou negro,
preferiblemente, pois o lapis non dá bos resultados ao escanear.
Tipicamente estas follas serán escaneadas coa cámara do móbil mediante aplicacións
como Camscanner, Scans, Microsoft Office Lens, Adobe Scan etc, que permiten
optimizar o tamaño e a calidade das imaxes. O formato máis recomendable é o PDF,
soportado por todos os programas e as aplicacións de escáner, xa que é un formato
máis conveniente que as imaxes JPG ou PNG, ao permitir varias páxinas nun único
arquivo, ademais de ser compatible con calquera ferramenta de anotación fóra de liña
ou ata máis cómodo se imos imprimilos. Ademais, Moodle conta cunha ferramenta de
anotación en liña para os documentos PDF. O recomendable é escanear en branco e
negro a 300 ppp (a calidade é moi boa, ocupa pouco e resulta máis lexible en xeral que
se se fai a cor). Os ficheiros que se subirán deberán ser dun tamaño razoable (incluso
se empregamos 400 ppp, os tamaños non deberían superar os 300 KB en branco e
negro, 2 MB a cor).
Se se fai o escaneado coa cámara do móbil e se soben os PDF desde o ordenador,
o estudantado debería planificar previamente como vai pasar os PDF do móbil
ao ordenador (USB, Bluetooth, almacenamento na nube etc.). As operacións de
escaneado e de subida non deberían levar máis de 5 minutos.
O estudantado compartirá o audio e o vídeo a través de Campus Remoto (non se ven
entre eles e elas), usando os despachos virtuais a razón duns 30/40 estudantes por
despacho virtual e por docente.
6.1.

Normativa para o uso das cámaras para a visualización e a gravación dos exames

En https://www.uvigo.gal/proteccion-datos figura toda a información sobre protección
de datos da Universidade de Vigo, onde se indica que «O control visual da imaxe do
estudantado durante a realización das probas de avaliación virtuais e, no seu caso, a
gravación da súa voz/imaxe nas probas de avaliación virtual orais, (sen prexuízo do
deber de proporcionarlles información previa), está amparada polo artigo 6.1 e) do
Regulamento (UE) 2016/679 no que, o tratamento é necesario para o cumprimento
dunha misión realizada en interese público ou en exercicio dos poderes públicos
conferidos ao responsable do tratamento, xa que é necesario para a prestación do
servizo de educación superior, amparado polo artigo 46.3º da Lei orgánica 6/2001, de
21 de decembro, de universidades que prevé que as universidades establecerán os
procedementos de verificación dos coñecementos do estudantado. Polo tanto, non
require o consentimento previo do estudantado».
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Debemos, polo tanto, comunicarllo previamente ao estudantado e tamén está
ben indicarllo cando se vaia iniciar a gravación. Tamén se debe informar que «é
responsabilidade do estudantado evitar a captación das imaxes relativas á súa vida
familiar e asegurar a ausencia de terceiras persoas non concernidas» e que «en
ningún caso, a Universidade de Vigo será responsable da captación das imaxes ou
das situacións alleas ao estudantado que se puideran producir durante o visionado ou
durante a gravación do exame».
É altamente recomendable que o profesorado NON comparta o seu vídeo para
mellorar as prestacións e a velocidade do seu acceso a Internet.
6.2.

Tipos de exames escritos

Tal e como se indica nas Instrucións de estandarización das ferramentas propias da
Universidade de Vigo para a realización dos exames, consideraremos dous tipos de exames:
•Exame escrito de entrega única: facilítase o enunciado ao comezo do exame a
través de Campus Remoto e recóllese a solución completa ao final.
•Exame escrito secuencial: vanse entregando os enunciados das preguntas ou os
exercicios de forma secuencial a través de Campus Remoto (un PDF cunha pregunta
por páxina) ou directamente no Moodle, e antes de cada nova pregunta recóllense
as solucións da anterior. Este tipo de exame dificulta bastante máis a copia e o
intercambio da información debido á limitación do tempo e ao número das veces
que habería que intercambiar información e é máis difícil que non sexa detectado
a través da cámara. Non parece especialmente aconsellable neste caso empregar
unha orde aleatoria das preguntas, porque no momento que o estudantado
fai a captura no seu móbil, pode tamén xa distribuíla facilmente entre aqueles
compañeiros e compañeiras que farían esa pregunta con posterioridade.
En calquera destes dous tipos de exame, habitualmente empregaremos o mesmo
conxunto de preguntas para todo o estudantado. Pero tamén se poderían empregar
distintas preguntas para cada estudante, escollidas ao azar dun conxunto máis
grande, de xeito similar a como se fai cos cuestionarios. Tratamos este caso especial
no apartado 6.6.
Recoméndase tamén solicitarlle ao estudantado que asine todas as páxinas do seu
exame, para certificar deste xeito que é el ou ela quen fai a entrega.
6.3.

Uso da caixa do correo dos arquivos de Campus Remoto

Unha posibilidade moi sinxela para recoller todas as imaxes escaneadas dos exames é
usar a caixa do correo persoal habilitada na sala de cada docente en Campus Remoto.
Podemos tamén copiar a ligazón á caixa do correo e compartila no chat público ou
nas notas da sala. Esta ligazón obtense ao facer clic na engrenaxe da caixa do correo.
Tamén é posible abrir e pechar a caixa manualmente para as entregas.
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Na seguinte captura pode verse a vista que tería o estudantado da páxina da caixa
do correo dos arquivos. O estudantado só ten que arrastrar os arquivos desde o
explorador de arquivos á ventá da caixa. O estudantado pode manter ata 10 arquivos
de 10 MB na caixa. Se o profesorado move os arquivos fóra da caixa do correo a unha
das súas carpetas, o estudantado recupera o crédito.
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Tarefas Moodle para os exames escritos

A opción da caixa de correos dos arquivos de Campus Remoto destaca pola súa
simplicidade e a súa funcionalidade básica e pode que outros docentes prefiran unha
opción moito máis potente cun lixeiro incremento da complexidade. Estamos a falar
do módulo de tarefas de Moodle, que destaca sobre todo polas posibilidades que
ofrece de cara á corrección e á posterior revisión dos exames:
•Por unha banda, posúe unha ferramenta bastante potente para a anotación en liña
dos PDF coas vantaxes adicionais que iso supón de cara á revisión. En particular, se
se dispón de dispositivos de pantalla táctil, as vantaxes da anotación son aínda máis
evidentes.
•Doutra banda, permite descargar todos os exames nun ZIP, corrixilos con
ferramentas de anotación fóra de liña en PDF, ou mesmo corrixilos manualmente e
logo escanealos, e despois volver subilos á tarefa para que queden dispoñibles para
a revisión por parte do estudantado.
Nesta sección describimos brevemente como usar o módulo de tarefas de Moodle
para este escenario en concreto.
A actividade de tarefa (assignment) de Moodle proporciona un espazo no que
o estudantado pode enviar os seus traballos para que sexan cualificados polo
profesorado e lle proporcione ademais realimentación. Isto aforra papel, é máis
eficiente que o correo electrónico e facilita enormemente a revisión das tarefas ou,
neste caso, dos exames escritos.
A entrega consistirá no envío de ficheiros, cun límite no número dos ficheiros, do seu
tamaño e do seu tipo.
A recomendación é usar unha tarefa distinta por entrega; é dicir, se usamos un exame
de entrega única haberá unha única tarefa, e se usamos un exame secuencial, haberá
unha tarefa por pregunta ou por exercicio.
6.5.

Como se crea unha tarefa para un exame escrito?

Para engadir unha tarefa, como sempre, debemos activar a edición e elixila do selector
de actividades.
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Os aspectos que configurar clasifícanse por apartados:
Xeral
•Escribir o «Nome da tarefa», por exemplo «Pregunta 1».
•O campo «Descrición» pode ir en branco no caso de que os enunciados sexan
amosados en Campus Remoto, ou ben poden ser inseridos aquí.
Dispoñibilidade
•Configurar as datas que definen a tarefa.
«Permitir entregas desde» Determina a data na que o estudantado poden
comezar a entregar o seu exame ou o seu exercicio.
«Data límite 1»
Data de entrega «flexible». Permítese a entrega tardía
ata a data límite estrita, pero márcase a hora da
entrega en vermello.
«Data límite 2»
Data de entrega «estrita». Se está activada,
transcorrida esta data non se permite a entrega. Se é
igual á «flexible», non se permiten as entregas tardías.
•No caso da entrega única podería abrirse a entrega un pouco antes da finalización
do exame, pero non moito antes para limitar o intercambio da información entre o
estudantado. A data de entrega «flexible» sería a oficial e a «estrita» podería ser 5 ou
10 minutos despois. Recorda que as entregas tardías aparecen marcadas.
•No caso do exame secuencial parece recomendable sincronizar as entregas e abrir
períodos duns 10 minutos tras cada pregunta e antes de amosar a seguinte. Un
prazo de 10 minutos é máis que suficiente para facer unha captura e subila á tarefa.
•Exemplo de uso: supoñamos que o tempo de realización de cada pregunta é de
20 minutos e que se amosa o enunciado da primeira pregunta en Campus Remoto
ás 16.00 h. A primeira tarefa abriría as entregas ás 16.20 h e as pecharía ás 16.30 h
(«flexible»). Podemos fixar a hora «estrita» 5 minutos máis tarde, pero xa se solaparía
co tempo da resolución da seguinte pregunta, cuxo enunciado se mostraría ás 16.30
h en Campus Remoto, e así sucesivamente.
Tipos de entrega
•Habilitamos as «Entregas de ficheiros» e fixamos a «1» o «Número máximo de
ficheiros enviados».
•Mediante o «Tamaño máximo da entrega» contrólase o peso dos arquivos PDF
que se entregan na tarefa. 2 MB por páxina parece máis que suficiente, 5 MB por
pregunta, por exemplo.
•Poden fixarse os «Tipos de ficheiros aceptados» se escribimos as extensións (co
punto incluído). Tal e como dixemos, é recomendable restrinxir o formato a .pdf.
•Habilitamos tamén o «Texto en liña» por se o estudantado desexa realizar algún
comentario adicional sobre a entrega. Tamén é útil se estamos facendo un exame
secuencial, cunha tarefa por pregunta, e o estudantado non entrega algunha delas.
Nese caso, podemos pedirlle que escriba un comentario para indicar que non o
entrega. Este comentario considérase unha entrega e deste xeito podemos verificar
tras cada pregunta se a entregaron todos e todas, pois na páxina principal da tarefa
amósase o número de entregas realizadas.

Realización de exames non presenciais a través de moodle e campus remoto

39

Configuración das entregas
•Deixamos as opcións por defecto.
Notificacións
•Deixamos as opcións por defecto, aínda que aconsellamos poñer o axuste
predeterminado para «Notificar aos alumnos» a Non para evitar que reciban por erro
ou por despiste notificacións por correo electrónico mentres estamos a cualificar.
Cando rematemos de cualificar e publiquemos todas as cualificacións, enviaremos
unha única mensaxe no foro de novas para todo o estudantado.
Tipos de comentarios (revisión de tarefas)
•O mecanismo básico de corrección e de revisión de tarefas recomendado para

este tipo de exames é, como comentamos, a de «Facer anotacións en PDF», que
podemos combinar con «Comentarios» personalizados para cada entrega do
estudantado.
•Outra posibilidade moi interesante é a de usar «Ficheiros de comentarios»,
recomendable para os e as que prefiren a anotación fóra de liña co seu programa
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favorito, sobre todo nunha tableta ou nunha pantalla táctil con lapis dixital, ou incluso
a corrección tradicional en papel. Aínda que se poden subir ficheiros corrixidos
de forma individual para cada estudante, é moito mellor opción facer unha subida
masiva de arquivos. Para usar este método, previamente debemos descargar as
entregas nun ficheiro ZIP (no bloque de administración da tarefa, ver paso 1 na
imaxe inferior). Tras descomprimilo nun cartafol (recomendamos poñerlle un nome
distinto calquera ou borrar o ZIP para evitar problemas), teremos un ficheiro ou un
cartafol (se se escolle así) por cada estudante (o nome do ficheiro ou do cartafol
inclúe o do estudantado). Tras corrixir todas as entregas, co coidado de non cambiar
os nomes dos ficheiros ou dos cartafoles, volvemos xerar un ZIP do cartafol para
subilo de novo. Para subir este ZIP coas correccións, imos a «Ver/Cualificar todas as
entregas» (paso 3) e no menú despregable que nos aparece seleccionamos «Subir
múltiples arquivos de revisión nun ZIP» (paso 4), subímolo e desta forma a cada
estudante apareceranlle os seus arquivos de corrección.
•Mediante a activación da «Folla de cualificacións externa» podemos descargar unha
folla de cualificacións, cubrila e volver subila (pasos 5 e 6).

Cualificación
•Neste apartado seleccionaremos «Puntuación», e como «Puntuación máxima» 10
para un exame completo ou a puntuación desexada para cada pregunta do exame
(despois poden sumarse facilmente).
•Como «Método de cualificación» podemos usar unha cualificación simple directa
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ou definir métodos máis avanzados como unha guía de avaliación ou unha rúbrica
onde podemos definir criterios e puntuacións de forma que a revisión resulte máis
clara para o estudantado.
•É moi recomendable «Usar o fluxo de traballo de corrección» pois permítelle ao
profesorado asignar estados de cualificación intermedios previos á publicación definitiva
das cualificacións e da realimentación para que sexan visibles polo estudantado.

•O resto dos axustes son os comúns a todas as actividades de Moodle e podemos
deixalas coa configuración por defecto. A única opción que se podería configurar é
a de ocultar o cuestionario ao estudantado alumnos no apartado «Axustes comúns
do módulo» (tamén poden facerse posteriormente desde o menú despregable da
actividade, como xa vimos na sección 3 dos primeiros pasos).
•Para terminar, pulsamos «Gardar cambios e mostrar».
Cualificación das entregas
Desde a páxina principal da tarefa, se facemos clic no botón «Ver/Cualificar todas as
entregas», o profesorado pode acceder ás entregas do estudantado para descargar,
revisar e cualificar.
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Xa vimos que desde esta páxina podemos descargar todas as entregas nun arquivo
ZIP para a súa corrección fóra de liña e, no caso de o ter configurado previamente,
subir a folla de cualificacións. No corpo principal da pantalla, xunto á columna
de «Cualificación», atópase a columna «Editar» que, entre outras cousas, permite
«Conceder unha prórroga» (a data «flexible») ou outorgarlle intentos adicionais a un ou
unha estudante. Como nos cuestionarios, podemos empregar tamén as «Anulacións
ou excepcións de usuario» (no bloque de administración da tarefa) para modificar a
hora da entrega para algún ou algunha estudante que tivo atrasos inesperados ou
algún problema de conexión.
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Nas seguintes capturas amósase a pantalla de cualificación e de corrección mediante a
anotación PDF e os arquivos de realimentación á que se accede facendo clic no botón
«Cualificación» dun ou dunha estudante. Unha vez nesta ventá xa se pode ir navegando.

Realización de exames non presenciais a través de moodle e campus remoto

6.6.

44

Exame escrito con preguntas ao azar

Ao falar no apartado 6.2 dos distintos tipos de exame escrito, entrega única ou
secuencial, xa comentabamos que aínda que habitualmente se empregará o mesmo
conxunto de preguntas para todo o estudantado, tamén se poderían empregar
distintas preguntas para cada estudante, escollidas ao azar dun conxunto máis
grande. Pero deixamos no aire como xerar estes enunciados aleatorios. Como
vimos, as tarefas non permiten esa posibilidade, de xeito similar a como se fai cos
cuestionarios e coas distintas categorías do banco de preguntas.
Unha posibilidade é empregar precisamente os cuestionarios, mediante o uso de
preguntas de tipo «Ensaio», tal e como apuntamos xa no apartado 4.5 ao falar deste tipo
de preguntas. Habería que empregar tantas categorías como tipos distintos de exercicios
ou de preguntas queremos poñer no exame e engadir varias preguntas de tipo «Ensaio»
con enunciados lixeiramente distintos a cada unha delas, e tomar logo ao azar unha
pregunta por categoría. Como xa comentamos tamén no apartado 6.2, a diferenza do
recomendado habitualmente nos cuestionarios, neste caso concreto recoméndamos non
desordenar as preguntas para evitar o intercambio das solucións escaneadas.
Como non imos desordenar os exercicios do exame, se desexamos as entregas
sincronizadas con prazo de entrega para cada exercicio, podemos empregar un
cuestionario distinto (cunha única pregunta de tipo «Ensaio» tomada ao azar dunha
categoría) para cada exercicio do exame, igual que no caso das tarefas. Estes
cuestionarios irían abríndose de xeito secuencial nas horas configuradas e estarían
abertos durante o prazo do tempo configurado.
Esta opción pode resultar perfectamente válida pero temos o inconveniente de non
poder gozar da enorme versatilidade que nos ofrecen as tarefas de cara á corrección e
á posterior revisión dos exames en PDF.
Para paliar ese inconveniente, unha alternativa que resulta sumamente interesante,
consiste en empregar de forma conxunta os cuestionarios e as tarefas para lograr, sen
excesiva dificultade, combinar o mellor de ambos os tipos.
A proposta consiste simplemente en crear unha tarefa para entregar a solución
de cada exercicio do cuestionario, exactamente igual que explicamos no apartado
anterior, e a través da asociación dos prazos de entrega secuenciais en cada tarefa.
Ao empregar as tarefas para as entregas, podemos volver a considerar usar un único
cuestionario con varias preguntas seleccionadas ao azar. Neste caso, o estudantado
podería ir entregando en canto se abrira a tarefa para subir a solución e, se se
considera axeitado, deixar que pase ao enunciado da seguinte pregunta.
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Se se desexa que o estudantado non poida ter acceso ao enunciado da seguinte pregunta,
seguimos empregando un cuestionario por pregunta que se abre á hora configurada.
Por último, xa que neste caso o estudantado non ten que responder a ningunha
pregunta no cuestionario, podemos empregar igualmente as citadas preguntas de tipo
«Ensaio», pero sen entrega de arquivos e con texto opcional.
Outra posibilidade é empregar calquera outro tipo de pregunta e pedirlle ao
estudantado que responda a ela con algún resultado que se deba obter do exercicio
ou algún texto importante e relevante á pregunta, aínda que logo se empregue a tarefa
para recoller o desenvolvemento en manuscrito do exercicio ou pregunta.
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7. Unha ollada ao libro de cualificacións de Moodle
O libro de cualificacións de Moodle é unha fantástica ferramenta para contabilizar
e amosarlle ao estudantado as puntuacións das distintas probas, das tarefas e dos
exames que imos facendo ao longo da avaliación continua, obter parciais e facer
cálculos con elas para acadar as cualificacións finais.
En esencia, o máis sinxelo é ver o libro de cualificacións como unha folla de cálculo,
na que cada columna é un elemento de cualificación (unha tarefa, un exame etc.) e na
que as filas son o noso estudantado.
Toda a actividade cualificable en Moodle ten asociado o seu correspondente elemento
de cualificación (columna) no libro:
•
Para as probas (cuestionarios), a cualificación máxima configúrase ao editar a
proba, tal e como se indica na sección 5.2
•
No caso das tarefas debe configurarse o apartado de «Cualificación» fixando o
«Tipo» en «Puntos» e configurando tamén a «Cualificación máxima»
•
Outras actividades como os obradoiros (tarefas con avaliación por pares)
tamén permiten configurar a cualificación máxima, neste caso tanto da entrega como
da avaliación.
Estes elementos de cualificación obteñen as cualificacións de xeito automático das
actividades asociadas, pero poden sobreescribirse manualmente as puntuacións ou
incluso importarse dunha folla de cálculo.
Para acceder ao libro de cualificacións, pode facerse desde o menú de administración
do curso, na ligazón «Axustes do libro de cualificacións», ou ben no menú de
navegación, na ligazón «Cualificacións» (este menú está deshabilitado en Faitic, pero
está presente nos Moodle de Campus Remoto).
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A páxina de axustes do libro de cualificacións

Se facemos clic na ligazón «Axustes do libro de cualificacións» accedemos na pestana
«Categorías e elementos» a esa páxina de axustes, unha das dúas páxinas esenciais
do libro (amósase na imaxe inferior). Se prememos na pestana «Ver», á esquerda de
todo, podemos acceder a outra páxina importante, o «Informe do cualificador», da que
falaremos posteriormente.
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Nesta páxina amósanse todos os elementos de cualificación (columnas) dispoñibles no
curso. Ademais dos elementos de cualificación das actividades, poden crearse tamén
elementos de cualificación manuais se facemos clic no botón «Engadir un elemento
de cualificación» na parte inferior desta páxina. Nestes elementos, a inserción das
cualificacións debe facerse de xeito manual, mediante unha fórmula de cálculo que
inclúe outras columnas ou tamén mediante a importación dunha folla de cálculo, pero
trátase de elementos que non están asociados a ningunha actividade de Moodle.
Ao crear o elemento, podemos configurar, entre outros, o nome do elemento e a
cualificación máxima. Estes valores poden configurarse tamén posteriormente no
submenú «Editar» que se atopa á dereita de cada un, onde tamén se pode eliminar o
elemento, ocultalo para que non sexa visto no libro do estudantado ou definir un cálculo.

Os elementos de cualificación poden agregarse en categorías. Por defecto, todos os
elementos están sen categoría, o que equivale a dicir que se atopan na categoría raíz do
curso. Cando se crea unha categoría, facendo clic no botón «Engadir categoría» da parte
inferior desta páxina, estámoslle engadindo ao libro unha nova columna, que se empregará
para obter os resultados agregados dos elementos da categoría. Ao crear a categoría,
podemos configurar, entre outros, o seu nome, o da columna que amosará o resultado
agregado, o seu valor máximo e un método de agregación predefinido para usar cos
elementos (columnas) da categoría (suma, media, media ponderada etc.). Estes valores
poden configurarse tamén posteriormente no submenú «Editar» que se atopa á dereita de
cada categoría, onde tamén se pode eliminar a categoría (non os elementos) ou ocultala
para que non sexa vista no libro do estudantado. Á esquerda do nome de cada total de
categoría amósase unha icona representativa do método de agregación empregado.
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Para obter os totais dunha categoría, ademais de poder escoller un método de
agregación dos predefinidos, podemos optar por utilizar un cálculo que empregue
calquera outra columna do libro (elementos de cualificación ou totais de categorías).
Para definir un cálculo para o total dunha categoría debemos facer clic no submenú
«Editar» que se atopa á dereita do total desa categoría e premer en «Editar cálculo», co
que se abrirá unha páxina (ver imaxe inferior) na que se amosan todos os elementos
de cualificación e os totais de categorías, xunto cos identificadores (ID) asociados que
se empregarán no cálculo.
Os ID poden definirse en cada actividade, cada categoría ou cada elemento, pero
tamén se poden engadir nesta páxina, escribindo un ID no oco dos que non o teñen
e facendo clic en «Engadir números ID», tras o cal se volve á páxina do cálculo para
escribir a fórmula no cadro de texto dispoñible. A fórmula debe empezar polo símbolo
«=» e pode empregar as operacións básicas (*, +. -, /) e as funcións como average(),
max(), min(), mod(), round(), floor(), ceil() etc.
O Moodle de Campus Remoto tamén incorpora a función «if()», que resulta moi útil
para establecer condicións como valores mínimos. A súa sintaxe é if(condición; valor
se certo; valor se falso). As condicións poden empregar os operadores lóxicos AND(),
OR() e NOT(). Por exemplo, if(AND([[P1]]>=4,5; [[P2]]>=4,5), average([[P1]]; [[P2]]); 0)
devolve a media de P1 e P2 se ambos valores son maiores que 4,5 e 0 noutro caso.
No caso de empregarse un cálculo para un elemento de cualificación ou para o
total dunha categoría, á esquerda do elemento ou do total da categoría amósase
a icona dunha calculadora en lugar da do método de agregación predefinido. O
total da categoría raíz tamén pode empregarse como calquera outro e emprégase
habitualmente para obter a nota final do curso.
7.2.

A páxina do informe do cualificador

Quédanos falar por último da outra páxina importante, a do informe do cualificador,
que amosa as cualificacións de todo o estudantado, tal e como se ve na figura inferior.
Se empregamos as iniciais dos apelidos e dos nomes, podemos facer un filtrado
rápido para amosar o estudantado desexado.

Para acceder a esta páxina, podemos facelo desde a ligazón «Cualificacións» do
menú de navegación ou, se estamos na páxina de «Axustes do libro de cualificacións»,
premendo na pestana «Ver», á esquerda de todo.
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Nesta páxina podemos ver todas as columnas (elementos e totais de categorías),
ordenadas tal e como as dispuxemos na páxina de axustes. As columnas aparecen
agrupadas por categorías e, se facemos clic no interruptor á dereita de cada categoría,
podemos rotar entre tres tipos de vista: elementos e total de categoría, só elementos
ou só total.
Á dereita do nome do estudantado, temos dúas iconas (táboa e lapis). A primeira
delas, a táboa, dános acceso ao libro de cualificacións do estudantado, en particular
coa posibilidade de alternar entre a vista do estudantado e a do profesorado. A
icona do lapis permite acceder a unha páxina onde se amosan todas as súas
cualificacións que se poden modificar manualmente. Tamén se pode acceder a todas
as cualificacións do estudantado para unha columna (elemento de cualificación ou
total de categoría), para a súa modificación manual, facendo clic na icona do lapis que
figura á dereita do nome na cabeceira da columna correspondente.
7.3.

Importación das cualificacións a Moodle

Unha tarefa que resulta habitualmente moi útil é a importación das cualificacións desde
unha folla de cálculo, ben por tratarse dunha tarefa cualificada externamente ou de
cualificacións exportadas previamente doutras plataformas, como pode ser o caso de
Claroline, que permite a exportación ao formato CSV (valores separados por comas), un
estándar de importación que manexan todos os programas de follas de cálculo.
Para importar cualificacións externas, imos ao libro de cualificacións e facemos clic
na pestana «Importar» (ver imaxe inferior). Aquí podemos seleccionar a opción do
arquivo CSV pero, en xeral, é máis doado empregar a segunda opción, que permite
copiar e pegar directamente as columnas desexadas da folla de cálculo. Debemos
empregar unha columna que sirva para identificar o estudantado e tamén que exista
no noso Moodle. Habitualmente a mellor opción é o enderezo de correo. Logo haberá
unha ou máis columnas con cualificacións para importar. Os valores da primeira fila
úsanse simplemente para nomear as columnas.
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Unha vez pegadas as columnas desexadas, prememos en «Enviar as cualificacións»
(podemos deixar o resto das opcións como están). Tras isto aparécenos unha
segunda páxina na que se nos pide como identificar o estudantado. Como xa dixemos,
aquí escolleremos habitualmente o nome da columna da folla que contén o enderezo
de correo e que lle será asignado ao campo «Enderezo de correo» de Moodle.
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Logo hai que ir indicando que columnas das pegadas desexamos importar. Para
iso amósanse os nomes de todas as columnas da folla e debemos escoller no
despregable de cada unha se ese campo se ignora e non se importa, como é o caso
da do enderezo de correo, ou en que columna do libro de cualificacións (elemento ou
total de categoría) se vai importar. Unha vez establecidas estas relacións, prememos
no botón «Enviar as cualificacións» e xa estará o proceso rematado.
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