
Crear un exame autoavaliable
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Unha das vantaxes do emprego da aula virtual Moodle é a posibilidade de crear
exames autocorrixibles. O docente vai engadindo cuestións ao banco de preguntas
para posteriormente inserilas de maneira aleatoria nos cuestionarios. Os alumnos
resolven o cuestionario e obteñen a nota de maneira automática xunto coas respostas
corrixidas. O profesor con poucos clics pode visualizar de maneira rápida e sinxela
as notas obtidas polo alumnado e tamén as respostas aportadas por cada un deles.

Nesta práctica analízase como se crea un exame na plataforma paso a paso. En
primeiro lugar analizarase como se importa un conxunto de preguntas ao banco.

1.1. Importación das preguntas ao banco

1. Descargar o seguinte ficheiro, no cal hai un conxunto de preguntas en forma-
to GIFT. http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/
edixgal/exame_moodle.txt

2. Premer no "banco de preguntas".

3. Pinchar na pestana "Categorías".

1

http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/edixgal/exame_moodle.txt
http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/edixgal/exame_moodle.txt


4. Engadir unha nova categoría, por exemplo "exame". Pódense crear subcatego-
rías dentro das categorías. Resulta un procedemento interesante para manter
ordenadas as preguntas por unidade didáctica. Premer en "Engadir categoría".

5. Premer na pestana "Importar".

6. No formato do ficheiro escoller "Formato GIFT".

7. Na sección Xeral escoller a categoría na cal se quere inserir as preguntas. Neste
exemplo, elíxese "exame".

8. No último apartado, no de Importar preguntas do ficheiro, engádense as
preguntas descargadas no primeiro paso.
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9. Aparece unha previsualización das preguntas. Premer en "Continuar".

1.2. Creación do cuestionario

1. Saír da pantalla do banco de preguntas e dirixirse novamente ao curso. Por
exemplo pinchando en "As miñas materias". Premer en "Activar a edición".

2. Premer en "Engadir unha actividade ou un recurso".
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3. Premer en "Cuestionario".

4. Engadir un nome ao cuestionario, por exemplo, "Exame formación".

5. No apartado "Sincronización", pódese limitar o tempo que dispoñen os par-
ticipantes para facer o cuestionario. Pódese especificar a data na cal estará
dispoñible a proba. Resulta de interese configurar o apartado ”Cando expira
o prazo”, entendendo que a opción máis axeitada é a primeira: "os intentos
abertos entréganse automaticamente"

6. No apartado "Cualificación" escóllese a categoría de cualificación e os intentos
permitidos para a resolución da proba.

7. En "Deseño" especifícase se cada unha das preguntas se visualiza nunha páxina
diferente ou ben se aparecen todas ou un grupo delas na mesma páxina.

8. No "Comportamento da pregunta" pódese configurar se o sistema imprime
un "feedback" coas respostas correctas inmediatamente ou ben ao finalizar o
cuestionario.

9. Finalmente Premer en "Gardar e presentar".
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10. O sistema imprime unha pantalla co resumo do método de cualificación e ta-
mén avisa de que non se engadiron preguntas. Premer en "Editar cuestionario".

11. Premer en barallar e en Engadir. Pódese escoller ”unha pregunta ao chou”,
sendo unha opción moi cómoda. Neste exemplo, escóllese "do banco de pre-
guntas".

12. Seleccionar a categoría e marcar as 10 preguntas. Premer en "Engadir pregun-
tas seleccionadas á proba".

13. Premer en Vista previa na columna dereita.
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14. E visualízase o exame. No caso de pinchar en Resultados, obtense a cualifica-
ción e as respostas obtidas polos alumnos.

1.3. Configurar a cualificación dun cuestionario

Unha vez configurado o libro de cualificacións avaliación, tal e como se estudou nas
prácticas 7 e 8, procédese a configuralo cuestionario:

1. Premer en "Activar Edición".

2. Ir ao cuestionario e pinchar en "Editar" > "Editar os axustes".

3. No apartado Cualificación escóllese a Categoría de cualificación e o selecciona-
se o número de intentos permitidos.
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4. Entrar no curso coas credenciais dun alumno matriculado e procédese a facer a
proba. Para isto é útil abrir unha nova xanela privada (Ctrl+Shift+P). Pinchar
en Intentar o cuestionario agora.

5. Unha vez finalizado hai que ir a "Entregar todo e finalizar".

6. Moodle imprimirá os acertos e os fallos.
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7. Se ademais o alumno pincha en cualificacións, obterá o informe do usuario e
pode comprobar a súa nota.

8. Accedendo novamente coas credenciais do profesor e pinchando en cualifica-
cións, obtense a nota do alumno1.

9. Pero ademais ao acceder ao cuestionario, aparece na columna da dereita un
bloque de Administración do cuestionario. Pinchar en "Resultados".
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Obtense un informe completo coas respostas dadas por cada alumno e a nota
obtida. Neste exemplo só completou o test o alumno 1.

1.4. Engadir preguntas ao banco

Ata o momento estudouse como crear un cuestionario a partir dun conxunto de
preguntas dadas. Agora analizarase como introducir algún modelo de preguntas ao
banco. Deste xeito, enriquécense os cuestionarios con preguntas tipo test, calculadas,
gráficas, etc.
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1.4.1. Organización das categorías

Co obxectivo de organizar as preguntas por unidade didáctica, débense crear as ca-
tegorías. Moodle permite introducir subcategorías dentro de categorías. Deste xeito,
resulta sinxelo ter organizadas as preguntas por materia e por unidade didáctica.

1. Pinchar no enlace do "Banco de Preguntas".

2. Premer na pestana "Categorías".

3. Indicar o nome da categoría. Pinchar en "Engadir categoría".
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1.4.2. Crear preguntas de opción múltiple

Unha vez creada a categorías, créase unha nova pregunta.

1. Escoller "Opción múltiple".

2. Engádese un nome á pregunta e a continuación o texto da mesma:

"Indica se a seguinte palabra é aguda, grave ou esdrúxula, e engade acentua-
ción gráfica se a precisa: camion".

3. Introdúcense os tres tipos de resposta: aguda, grave, esdrúxula. Neste caso á
aguda asígnaselle o 100 % da nota.

E as restantes respostas en cualificación: "Ningún".
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4. Premer en "Gardar os cambios".

5. Na previsualización queda do seguinte xeito:

1.4.3. Crear unha pregunta calculada

1. Premer en "Banco de preguntas" > "Preguntas".

2. Selecciónase a categoría e despois ir a "Crear unha nova pregunta".
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3. Seleccionar o tipo de pregunta "Calculada".

4. Introducir o nome da pregunta. Por exemplo: "Cálculo da velocidade".

5. No texto da pregunta, insírese o problema en si mesmo. As variables tomarán
valores aleatorios. Para definir as variables débense de escribir entre paréntese.

Un coche percorre d quilómetros en t horas. Calcula a súa velocidade.

6. No apartado Respostas, e concretamente en ”Fórmulas para a resposta 1”
introdúcese a fórmula empregada no cálculo. Neste caso sería d/t.

7. En cualificación selecciónase o 100 % do valor da pregunta.

8. Premer en "Gardar os cambios".

9. Selecciónanse para as variables a opción "usará un novo conxunto de datos
compartido"
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Escoller a opción "Sincronizar".

10. Premer en "Páxina seguinte".

11. Configúrase no rango de valores o valor mínimo e valor máximo. Establécense
os decimais a cero para que sortee valores redondos.

12. Procédese do mesmo xeito co tempo.
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13. En Agregar ítem, crear 20 tipos de preguntas diferentes con distintos valores
sorteados. Premer en "Engadir".

O sistema amosa un exemplo para comprobar se a configuración escollida é a
axeitada. E de ser así, premer en "Gardar os cambios".

Para previsualizar a pregunta, escóllese a opción "Vista previa".
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1.4.4. Pregunta de arrastar e soltar sobre unha imaxe

Empregando unha imaxe, pódese arrastrar unha resposta a unha zona preconfigura-
da. Neste exemplo, a partir dun debuxo dunha figura, o sistema pregunta pola área
da mesma. O alumno debe arrastrar a resposta correcta.

Para crear este tipo de preguntas, pódese seguir este procedemento:

1. Premer no "Banco de preguntas" > "Preguntas".

2. Seleccionar a categoría na que se desexa inserir a pregunta.

3. Pinchar en "Crear unha nova pregunta".

4. Premer en "Arrastrar e soltar sobre a imaxe".
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5. Introducir o nome da pregunta. Para que resulte sinxelo identificala pódese
referenciar polo curso e unidade didáctica, ou ben empregar outro criterio.

6. E introdúcese o texto da pregunta, é dicir, a tarefa que ten que facer o alum-
nado. Tamén se sube o gráfico que se pode descargar pinchando na seguinte
ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/edixgal/
calcula_area.png

7. Na sección Vista previa engádese a imaxe de fondo, que foi descargada previa-
mente.

8. No apartado de elementos arrastábeis insírense as posibles solucións. Neste
caso manéxanse textos arrastrábeis. Para isto en Elemento arrastrábel 1, en
tipo escóllese texto arrastrábel. En texto introdúcese a solución, neste caso 50
cm².

Ademais, márcase a opción "Arrastre elementos ao chou cada vez que se intente
facer unha pregunta".
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9. E nos seguintes elementos introdúcense outras posibles solucións ao problema.

10. Indo ás Zonas de solta, configúrase a Zona de solta 1. No elemento arrastrábel,
escóllese a resposta correcta, os 50 cm².

11. Subindo á parte superior da páxina, coa axuda da roda do rato ou das barras
de desprazamento, ata atopar a vista previa novamente. Débese situar o cadro
de 50 cm² que aparece na esquina superior esquerda no lugar que se desexe.

12. Gardar os cambios e pinchar en Vista previa.
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13. E obtense a seguinte vista. Se ao arrastrar 50 cm² e pinchar en Entregar a
finalizar, o sistema imprimirá a mensaxe de ”Resposta correcta”, e nos demais
casos "Resposta incorrecta".
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