
Avaliación das tarefas
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Créase unha tarefa. Para isto, hai que premer en "Activar a edición" no curso.

Premer en "Engadir unha actividade ou recurso".

E seguidamente pinchar en "Actividades" > "Tarefa".

Débese introducir o nome da tarefa, e a descrición do traballo a realizar.

E engádense no apartado de "Ficheiros adicionais" o pdf coa práctica, que se pode
descargar na seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/edixgal/boletin_
electricidade.pdf
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Aínda que se poden personalizar máis opcións, tan só se destacan as máis interesantes
para o proceso de avaliación. No apartado "Cualificación" configúrase a puntuación
máxima a 10 e tamén se escolle a "Categoría de cualificación", previamente engadida
ao libro de cualificacións.

Se na edición do curso está configurado o seguimento de completado como activado,
pode configurarse tamén o "Completado da actividade" na tarefa.
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Finalmente, "Gardar e presentar". Deste xeito o alumno xa pode visualizar a práctica
e comezar co traballo.

1.1. Como visualizan as tarefas os partipantes

O alumnado para responder á práctica debe pinchar na propia tarefa.

Visualizarán a descrición da tarefa, o ficheiro pdf para descargar e a data límite.
Tamén dispoñen dunha ligazón para facerlle chegar ao docente os comentarios que
considere: erros no enunciado das preguntas, dúbidas, etc. Os participantes deben
premer na ligazón do pdf e descargar o ficheiro.

Neste caso deben responder ao preguntado empregando o procesador de textos,
ou escribindo directamente no caderno, segundo o establecido na aula. Unha vez
rematado, soben o ficheiro coas respostas, neste exemplo unha imaxe escaneada.
Para isto teñen que pinchar en "Engadir entrega".
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E subir o ficheiro no formato acordado. Seguramente a opción máis recomendable é
que suban os ficheiros en formato pdf.

E neste punto os alumnos rematarían o seu traballo.

1.2. Como corrixe o docente unha tarefa

Para corrixir as tarefas o docente pincha na propia tarefa. Nun cadro pode analizar
cantos alumnos fixeron entrega da mesma.

E seguidamente hai que premer en "Ver/cualificar todas as tarefas".

Selecciona o alumno ou alumna a avaliar e premer en "Cualificación".
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De forma automática aparece o pdf na pantalla. Empregando as iconas da parte
superior, o docente facer as anotacións que considere oportunas.

Na columna da dereita, pode engadir a nota numérica e facer os comentarios que
considere oportunos con respecto á nota acadada. No bloque de comentarios o
docente pode gravar a súa voz, para facer unha valoración do traballo. Isto último
pode resultar moi interesante cando se fai unha avaliación global dun traballo.
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Ao rematar, o docente debe premer en "Gardar os cambios".

1.3. Como visualiza o alumno a nota acadada

O alumno pode comprobar a nota acadada e comprobar os erros cometidos na tarefa.
Para isto pincha na propia tarefa e aparécelle unha fiestra cun recadro informativo
onde pode descargar a práctica corrixida e tamén visualizar a nota acadada na
práctica.
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Tamén pode visualizar os resultados que vai obtendo pinchando no botón "Cualifica-
cións" situado na columna da esquerda.
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