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QÜESTIONARI  

 
Configuració del qüestionari 
 
Per a crear un qüestionari nou hem de passar al mode edició i seleccionar 
Qüestionari de les opcions del menú Afegeix una activitat. Això ens durà al 
formulari per configurar el qüestionari. A continuació explicarem cada una de 
les parts de la configuració del qüestionari. 
 

 
Figura 1 

 
Paràmetres generals 
 

Nom: és el nom amb el qual apareixerà el qüestionari a la pàgina inicial 
de l’assignatura. És un camp obligatori. 

 
Introducció: aquest text apareixerà als alumnes cada vegada que hi 

accedeixin, abans de començar a fer el qüestionari. Aquí es 
poden incloure les instruccions i indicacions que es volen trametre 
als estudiants per a realitzar el qüestionari.  

 
Cronometratge 



 

 
Obre i tanca el qüestionari: ens permet definir un interval de temps en el 

qual els estudiants poden accedir i intentar completar el 
qüestionari. Fora d’aquestes dates el qüestionari no serà 
accessible als alumnes. En el cas que no ens interessi aquesta 
possibilitat, s’ha de deixar seleccionada l’opció Inhabilita.  

 
Temps màxim: és possible especificar un temps per contestar totes les 

preguntes del qüestionari. Si aquest temps no es fixa, els alumnes 
poden utilitzar el temps que desitgin.  

 
Si s’especifica un límit de temps, apareixerà un rellotge indicant 
en tot moment el temps que queda. 

 
En el moment que s’esgota el temps el qüestionari s'envia, 
automàticament, amb les respostes contestades fins aquell 
moment i la puntuació que apareixerà a l’alumne serà 0, encara 
que després el professor sempre té l’opció de canviar-ne la 
puntuació.  
 
Per posar un temps màxim en minuts, primer s’ha de seleccionar 
l’opció Habilita. 
 

Demora entre el primer i el segon intent: en el cas que es configuri el 
qüestionari perquè es pugui fer dues vegades; en aquest 
paràmetre es pot establir el temps que l’estudiant haurà d’esperar 
per a tornar a entrar al qüestionari després del primer intent. 

 
Demora entre el segon i posteriors intents: en el cas que es configuri el 

qüestionari perquè es pugui fer més de dues vegades; en aquest 
paràmetre es pot establir el temps que l’estudiant haurà d’esperar 
per a tornar a entrar al qüestionari després del segon intent. 

 

 
Figura 2 

Mostra 
 

Preguntes per pàgina: permet especificar el nombre de preguntes que 
apareixerà en cada pantalla. Per defecte es veuran totes a la 
mateixa pàgina. 

 



 

Barreja preguntes: quan està activada fa que cada vegada que 
l’estudiant accedeixi al qüestionari es canviï l’ordre de les 
preguntes a l’atzar. 

 
Barreja respostes: quan està activada fa que es barregin a l’atzar l’ordre 

de les respostes en el cas que n’hi hagi més d’una. Aquesta 
possibilitat només es permet a les respostes d’opció múltiple i 
aparellament. 

 

 
Figura 3 

 
Intents 
 

Intents permesos: permet limitar el nombre d’intents que poden realitzar 
els alumnes per emplenar el qüestionari. El valor que surt per 
defecte és il·limitat.  

 
Cada intent reprèn l’anterior: si s’activa aquesta opció, quan l’alumne 

realitzi intents successius de contestar el qüestionari, trobarà 
marcades les respostes que va triar prèviament. En cas contrari, 
es presentarà la pregunta sense cap indicació, com la primera 
vegada.  

 
Mode adaptatiu: si se selecciona que Sí es permetrà que l’estudiant 

respongui més d’una vegada una pregunta, fins i tot en el mateix 
intent de resoldre el qüestionari. En el cas que la resposta sigui 
incorrecta, l’estudiant pot donar una altra resposta 
immediatament. Si s'escull aquesta opció, es pot aplicar una 
penalització que es restarà de la puntuació total per cada intent 
equivocat. La quantitat de la penalització es tria individualment per 
a cada pregunta, quan s'actualitza o edita la pregunta. 

 
En el mode adaptatiu es mostra el botó Envia a cada pregunta; 
quan l’estudiant fa clic en aquest botó, la resposta a aquesta 
pregunta es puntuarà i es mostra a l’estudiant la nota obtinguda. 
Si la resposta és incorrecta, es mostrarà a l’alumne la puntuació 
obtinguda, la retroalimentació, en el cas que n’hi hagi, i li 
sol·licitarà que torni a contestar la pregunta.   

 



 

 
Figura 4 

 
 
 
Qualificacions 
 
Mètode de qualificació: quan es permet més d’un intent per a realitzar el 

qüestionari, indica la puntuació que s’utilitzarà per a la nota final:  
- Qualificació més alta (de qualsevol dels intents) 
- Qualificació mitjana (mitjana de tots els intents) 
- Primer intent (els altres es qualifiquen però no es registren a les 

qualificacions) 
- Darrer intent (el darrer elimina les qualificacions anteriors) 

 
Aplica penalització: si un qüestionari funciona en mode adaptatiu, un estudiant 

pot provar-lo de fer de bell nou després d'una resposta incorrecta. En 
aquest cas, es pot imposar una penalització per a cada resposta 
incorrecta perquè sigui restada de la puntuació final de la pregunta. La 
quantitat de la penalització es tria individualment per a cada pregunta 
quan s'actualitza o edita la pregunta. 
 
Aquest paràmetre no té efecte si el qüestionari no està funcionant en 
mode adaptatiu. 
 

Xifres decimals en les qualificacions: aquest paràmetre és per seleccionar el 
nombre de decimals que es mostraran en la qualificació de cada intent. 

 

 
Figura 5 
 

Opcions de revisió 
 
En aquesta part del formulari de configuració del qüestionari es controla en quin 
moment els alumnes podran tornar a veure les seves respostes, les solucions, 



 

les retroaccions i les puntuacions; i es pot seleccionar (en cada una de les 
opcions) el moment que ens interessa. 
 

— Immediatament després de cada intent: l’alumne podrà veure totes 
les opcions seleccionades immediatament després d’haver realitzat el 
qüestionari, sense esperar que es tanqui el temps que s’havia 
establert per a contestar-lo.  

— Més tard, mentre encara estigui obert el qüestionari: l’alumne podrà 
veure totes les opcions seleccionades uns minuts després d’haver 
realitzat el qüestionari, sense esperar que es tanqui el temps que 
s’havia establert per a contestar-lo. 

— Després que es tanqui el qüestionari: l’alumne només podrà veure les 
opcions seleccionades una vegada que es tanqui el temps que 
s’havia establert per a contestar-lo. 

 

 
Figura 6 

Seguretat 
 
Mostra el qüestionari en una finestra «segura»: aquest paràmetre intenta 

proporcionar una mica més de seguretat als qüestionaris (per fer més 
difícil que copiïn o que facin trampes), restringint algunes de les coses 
que l'estudiant pot fer amb els navegadors. 

 
S’ha de tenir en compte que:  
• El Javascript es converteix en un requeriment. 
• El qüestionari apareix en una nova finestra a pantalla completa. 
• S'impedeixen algunes accions del ratolí en el text. 
• S'impedeixen alguns comandaments de teclat. 

 
Ara bé, aquesta seguretat no és total. No es pot confiar en aquestes 
proteccions com única estratègia. Una altra estratègia que podeu provar 
és la de crear bases de dades amb moltes preguntes, a fi de poder-ne 
triar aleatòriament les preguntes. 

 
Demana contrasenya: si especificau una contrasenya, els participants hauran 

d'introduir aquesta contrasenya abans que se'ls permeti contestar el 
qüestionari. 

 
Restringeix adreces: podeu restringir l'accés d'un qüestionari a una subxarxa 

concreta de la xarxa local o d'Internet si especificau una llista d'adreces 
IP numèriques, completes o parcials, separada per comes. 

 



 

Això és especialment útil per a un qüestionari supervisat, quan voleu 
estar segurs que només es pot accedir al qüestionari des d'una 
determinada aula. 
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Paràmetres comuns de mòduls 

 
Mode de grup: permet configurar si al qüestionari hi podrà participar la totalitat 

del grup (Sense grups) o si en canvi hi haurà limitacions per grups: 
Grups separats (cada grup veu només dins del seu grup, els altres són 
invisibles) o Grups visibles (es treballa dins de cada grup, però es poden 
veure també les aportacions dels altres grups). Els grups han de crear-
se prèviament a l’enllaç Grups que trobarem al bloc Utilitats. 
 
S’ha de tenir en compte que els qüestionaris són activitats que es fan 
individualment, de manera que el mode de grup només implica que el 
professor pot visualitzar les qualificacions dels alumnes per grups.  
 

Visible: amb les opcions Mostrar o Ocultar, segons ens interessi, permetem que 
el qüestionari sigui visible o no per als estudiants. 

 
Número ID: amb aquest número s’identifica l’activitat dins la taula de 

qualificacions que trobarem a l’enllaç de Qualificacions del bloc Utilitats. 
Es pot deixar en blanc si l’activitat no s’ha d’incloure en els càlculs de les 
qualificacions finals. Aquest número es pot assignar en qualsevol 
moment des de dins de les qualificacions. 

 
Categoria de qualificació: si hem creat categories de qualificació aquí podem 

indicar dins quina categoria s’inclou l’activitat. Des de la taula de 
qualificacions en qualsevol moment es podrà assignar la categoria si no 
ho fem aquí. 

 



 

 
Figura 8 

 
 
 
Retroacció global 
La retroacció global és un text que es mostra a l’estudiant una vegada que ha 
acabat i enviat el qüestionari. Aquest text s’escriu al camp Retroacció i està 
relacionat amb el de Límit de qualificació, el qual marca la retroacció que 
s’enviarà a l’alumnat segons la qualificació obtinguda.  
 
Afegeix preguntes al qüestionari 
 
Un cop hem configurat el qüestionari, la passa següent és afegir-hi preguntes.  
 



 

 
Figura 9 

 
Tal com mostra la pantalla que es representa a la figura 9, a la columna de la 
dreta es visualitzen les preguntes que tenim a la categoria seleccionada al 
menú Categoria. 
 
Per afegir preguntes al qüestionari es pot fer de dues maneres: 

1. Fent clic sobre el botó Afegeix al qüestionari  
2. Seleccionant les preguntes una a una o amb l’opció Selecciona tot, i a 

continuació fer clic al botó  
 
A mesura que se n’hi afegeixen es mostren a la columna de l’esquerra.  
 
Hi ha la possibilitat d’afegir preguntes de manera aleatòria. El procés és el 
següent: 

1. Seleccionar la categoria on hi ha les preguntes que volem inserir al 
qüestionari 

2. Al menú desplegable Afegeix preguntes aleatòries, seleccionar el 
nombre de preguntes aleatòries que volem que hi hagi en aquest 
qüestionari 

3. Per acabar, fer clic al botó Afegeix  
 
Altres opcions que tenim en aquesta pantalla són les mateixes que les del banc 
de preguntes. 
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