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Avaliación nos Libros da Editorial Planeta

1. Introdución

O obxectivo do seguinte manual é entender como se pode configurar a
avaliación empregando os libros de texto dixitais da editorial Planeta.
Para entender o proceso, crearemos primeiramente un curso, segui-
damente ou ben configuramos a avaliación de forma manual ou ben
importamos un curso ca avaliación xa configurada. E por último estu-
damos o caso do libros de Planeta. Vexamos o proceso paso a paso.

Planeta

2. Creación dun curso

Ir ao fondo da páxina principal e premer no botón ”Engadir una
nova materia”

Engadimos nome completo e nome curso da materia (o nome
curto non pode coincidir con outro curso do evaformación)

E clic en gardar e presentar

Escollemos a materia (bloque na columna da dereita)
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3. Matriculación dos usuarios

Clic en Matricular usuarios

Procuramos os alumnos segundo o código do curso, por exem-
plo: ”c2002171”, e seleccionamos os alumnos que consideremos

Finalmente clic en Matricular usuarios

Matriculamos 3 alumnos, por exemplo

4. Configuración da avaliación

Para simplificar este manual, importaremos ao curso unha copia dun
curso en branco coa avaliación xa configurada.

Descargamos a seguinte copia de seguridade:

https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/
aval/avaliaci%C3%B3n.mbz

Clic en Restaurar
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Seleccionamos o ficheiro e clic en Restaurar

Clic en continuar

Baixamos ata atopar o seguinte cadro:

Neste caso, a ao non ter configurada previamente a avaliación,
escollemos a opción de "Fusionar a copia..."

Restaurar

No caso de que teña-
mos configurada previa-
mente a avaliación, debe-
mos facer unha copia dos
contidos, restaurar o cur-
so mestre onde teñamos
a avaliación configurada,
escollendo a opción elimi-
nando os contidos do cur-
so, e por último restau-
rar a primeira copia (a dos
contidos), pero escollendo
a opción fusionar.

Clic en Continuar, e pasamos a seguinte páxina

Clic en Seguinte

Clic en Restaurar
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Se pinchamos en Cualificación >Máis >Modo avanzado, pode-
mos visualizar a avaliación xa configurada

Restaurar

Como non empregamos
o configurador de avalia-
ción, aparece o seguinte
aviso

E visualizamos o libro de cualificacións:

5. Inserimos un libro da editorial

No caso da Editorial Planeta, presenta varios elementos a instalar:
caderno do alumno, recursos e secuencia didáctica. Vexamos como
instalalos:

1. Activar edición

2. Clic en Engadir unha actividade ou recursos

3. No caso de instalar o caderno do alumno pinchamos na seguinte
icona:

O caderno do alumno ven a ser o libro de texto.

Entrando no mesmo podemos visualizar as diferentes partes do
tema. Tamén nos permite acceder ao libro do profesor, ao mapa
conceptual, etc.
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Sen embargo, se pinchamos en Calificacións e posteriormente vi-
sualizamos o configurador do libro de cualificacións, observamos
que non aparece alí reflectido.

Polo tanto, unha actividade como a seguinte, que está dentro do
caderno do alumno, o servidor da editorial non envía o resultado
ao sistema de avaliación do Moodle.

Aínda que o sistema dalle ao alumno un feedback sobre os acer-
tos e os erros

4. Para instalar os recursos de Planeta:
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Os recursos son elementos de aprendizaxe, cuxa avaliación o
servidor de Planeta envía ao EVA. Pódense inserir no libro desde
a icona anterior, pero tamén se poden inserir desde o libro do
profesor. Procuramos os recursos para a materia:

Procedemos a inserir os recursos

No apartado de cualificacións podemos establecer a puntuación
máxima a 10

E pinchamos en Gardar e volver á materia

E o alumno visualizaríao do seguinte xeito:

Unha vez que o alumno ou alumna envía as preguntas, o docente
pode comprobar o traballo. Para iso ten que ir ao apartado de
Cualificacións.

Aproveitamos para mover esta actividade á subcategoría 1T
Realización de tarefas
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E ao pinchar sobre as actividades, o sistema imprime en pantalla
unha táboa cos alumnos que enviaron a tarefa, e permite ao
docente revisalo intento.

Sen embargo desde a ventana na que visualiza o traballo entre-
gado polo alumno, o sistema non permite asignarlle unha nota
numérica. Para isto debemos dirixirnos a Cualificacións >Modo
Avanzado >Informe de cualificador e asignala manualmente

Naquelas tarefas nas que o propio sistema as avalía, o docente
nin revisa os resultados nin asigna manualmente as notas.

5. Para instalar a secuencia didáctica

A secuencia didáctica ven a ser o libro do profesor. O primeiro
que debemos facer é escoller a unidade didáctica

Ao tratarse do libro do profesor, o alumno non pode visuali-
zalo, independentemente da configuración que lle asignemos á
visualización.

Desde o libro do profesor podemos inserir tamén os recursos

8 de 12



Avaliación nos Libros da Editorial Planeta

6. Reconfiguramos a avaliación

Unha vez que inserimos unha unidade ou varias da editorial, debemos
decidir se as temos en conta no proceso de avaliación, ou ben desexa-
mos dispoñer da confirmación de que foron realizados os exercicios
polo alumnado, pero non temos en conta o grao de consecución na
resolución

Accedemos ao libro de cualificacións. Clic en cualificacións >Máis
>Modo Avanzado

Se nos diriximos ao fondo do libro de cualificacións, podemos
observar que aparecen todos os contidos

Agora debemos decidir se a unidade didáctica a consideramos
na nota.

Por exemplo imaxinemos que o apartado de ”Actividades finais”
queremos telo en conta e concretamente queremos que pertenza
á categoría de Traballo e actitude do primeiro trimestre.

Sen embargo, coa configuración que cargamos por defecto, dis-
poñemos dun elemento de cualificación chamado Realización
das Tarefas, e quizais, o mellor sería que este elemento de cua-
lificación fose unha subcategoría, para introducir nel todas as
actividades do curso. Vexamos como facelo:

1. No final da páxina, clic en Engadir categoría.

2. No nome da categoría, asignámoslle "1T Realización das
tarefas"

3. En Agregación podemos seleccionar Media de cualifica-
cións
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4. No apartado de Total categoría establecemos a puntuación
máxima como 10

5. E en Categoría principal escollemos a categoría "Traballo
e actitude 1t"

6. Gardamos os cambios

7. Agora procedemos a eliminar o elemento de cualificación
(non a subcategoría que acabamos de crear)

Para iso clic en Editar >Eliminar

8. Reconfiguramos o valor da subcategoría 1T Realización
das tarefas, cun valor do 25% da nota

Seleccionamos a unidade ”Banco de actividades: Longitud” e
movémola á subcategoría 1T Realización das tarefas, que aca-
bamos de crear nos pasos anteriores.

E na parte inferior escollemos "Traballo e actitude do primeiro
trimestre"

7. Accedemos coas credenciais dun alumno

Accedemos coas credenciais dun alumno e cumprimentamos recursos
de avaliación automática de Planeta.
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Dirixímonos á sección 1

E dentro da mesma, dirixímonos a un recurso inserido polo do-
cente

Neste caso trátase dunha única tarefa que consiste en ordenar
as lonxitudes

8. O docente comproba a avaliación

Accedemos novamente co usuario co rol de profesor. O primeiro que
pode facer o docente é obter as respostas correctas, que lle facilita a
editorial. Para iso pincha na propia tarefa:

Por defecto aparece a actividade, tal e como a visualizaría un alumno
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Clic no botón ”Corregir”

Aparecen dos avisos, pero ignorámolos e pinchamos en Aceptar

Clic en aceptar novamente, e finalmente prememos en Solución

E o sistema imprime a resposta correcta

Pero vexamos agora a nota que aparece no Moodle. Para isto,
pinchamos en Cualificacións

Clic en Máis >Modo avanzado >vista individual. Seleccionamos
o elemento de cualificación

E vemos que o alumno que fixo entrega da tarefa en un 10 na
cualificación desta tarefa, pois completouna ben.
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