Xestionar as cualificacións
1.1.

Suposto práctico

Supoñamos que para avaliar ao alumnado en cada trimestre daremos un peso do
60 % aos exames e dun 40 % ao traballo e actitude.
Ao longo de cada trimestre faremos tres exames cos seguintes pesos:
- Exame 1 (40 %)
- Exame 2 (40 %)
- Exame 3 (20 %)
Así mesmo, para avaliar o "Traballo e actitude" teremos en conta:
- Traballo de investigación (50 %)
- Actitude na clase (25 %)
- Realización das tarefas (25 %)
Por último, para obter a nota final, cada trimestre terá un peso dun 33,33 % do
total.

1.2.

Configuración do libro de cualificacións

Analizarase nesta práctica o procedemento para a configuración do libro de cualificacións e como inserir finalmente as notas ao alumnado para que o sistema realice
os cálculos de forma automática.
1. Premer en "Cualificacións".
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A primeira vez que se accede ao sistema amosa o xestor de cualificacións.
Pinchando en "Configurar" defínense as categorías, os aspectos, a asignación
de actividades, etc.

2. Configuración das categorías. Pódense entender como as distintas avaliacións.
Na actualidade son tres e engádese por defecto unha categoría a maiores para
facer unha avaliación non cuantitativa, co nome de Non Avaliable. Pódense
engadir máis categorías no caso de ser necesarias. Finalmente prémese en
Avaliacións.
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3. Configuración dos aspectos. É necesario crear dúas subcategorías: Exames e
Traballo e actitude.
1º Trimestre
NOTA
7
8
4

Exame 1
Exame 2
Exame 3
Traballo de investigación
Actitude na clase
Entrega de tarefas

4.5
5
6

Premer en "Aspectos".

Como os exames teñen unha valoración do 60 % e o traballo e actitude un
40 %, introduciranse os valores en tanto por un.

1.2 Configuración do libro de cualificacións
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De forma automática, o EVA engade estes aspectos a cada unha das avaliacións.
En todo caso, sempre serán modificables, coa posibilidade de engadir ou quitar
algún deles en cada unha das avaliacións.

4. Asignar actividades
Configúranse as seguintes: Exame1, Exame2, Exame3, Traballo de Investigación, Actitude Clase e Entrega Tarefas.

Escóllense os aspectos que se desexan asignar á actividade.

Premer en "Engadir actividade con valoración manual". Debe ser engadido o
"Nome do elemento", a "Cualificación máxima", e por último comprobar que
está correctamente seleccionada a Categoría da cualificación.
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Débense introducir do mesmo xeito todos os elementos de cualificación dos
aspectos.

1.3.

O libro de cualificacións

Neste apartado analízase a configuración da primeira avaliación, tendo en conta
que no segundo e terceiro trimestre estableceríase dun modo similar. Para isto,
engádense os seguintes elementos de cualificación asignados aos correspondentes
aspectos:

1.3 O libro de cualificacións
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Ao pinchar en "Revisar configuración", o EVA imprime unha pantalla onde se pode
ver unha simulación da configuración establecida ata o momento. Incluso aparece
unha columna coa lenda SIMUL, onde presenta unha simulación, un exemplo das
notas dun posible alumno:

Configúranse os aspectos "Exames" e "Traballo e Actitudes" como "Media Ponderada".
Premer en "Máis" e escoller o Modo avanzado.

Premer en "Editar" no aspecto Exames e a continuación en "E"ditar configuración".
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En Agregacións selecciónase "Media Ponderada de Cualificacións" e gardar cambios.

No Total da categoría, asígnase a cualificación máxima a 10.

Introdúcense os valores de ponderación de cada elemento. Séguese o mesmo procedemento co aspecto "Traballo e Actitude", quedando finalmente así:

1.3 O libro de cualificacións
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Indo ao modo simplificado, resulta moi interesante analizar a última columna, para
comprobar se a configuración inserida nos pasos anteriores se corresponde coa
desexada.

Pódese facer unha comprobación dos cálculos da media ponderada. Por exemplo, no
caso dos exames aplicariamos a seguinte fórmula:
Mediaponderada =
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(EX1∗C1)+(EX2∗C2)+(EX3∗C3)
C1+C2+C3
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=

(6∗4)+(8∗4)+(4∗2)
4+4+2

=

64
10

= 6.4

