
Avaliación das actividades
dos libros da Editorial Edebé
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O material didáctico da editorial Edebé preséntase en dous formatos. Por unha
banda, os docentes dispoñen do material en formato scorm e web que poden engadir
as súas materias desde as lapelas da parte superior:

E por outra o novo material Edebé On que poden incorporar empregando o bloque
da columna dereita do EVA:

1.1. Xestión das unidades scorm e web desde a
lapela Edebé

Para incorporar este material, basta con premer na lapela correspondente a Edebé na
parte superior da materia. Aquí pódese obter un listado dos elementos dispoñibles:
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O material preséntase como unidade completa en formato scorm na parte superior
(icona de cor verde) e tamén dividido nas diferentes seccións da unidade en formato
web (iconas de cor azul).

Para facer unha vista previa do contido destes elementos, só hai que premer no seu
nome e abrirase nunha nova fiestra.

Unha vez que o profesor ten claro o contido que queremos incorporar, selecciónase
á dereita, e escolle a sección onde quere incorporalo.

e finalmente usa o botón “Sincronizar” na parte inferior esquerda:

Neste caso, escolleuse inserir a unidade completa, que aparecerá agochada para
os alumnos. En caso de escoller o material web (cor azul), aparecería visible e
sería recomendable agochalo antes de que os alumnos poidan usalo e obter unha
puntuación.

Unha vez incorporado o contido scorm, se se quere que a puntuación das actividades
interactivas contidas nel se incorpore ao apartado de cualificacións da materia, débe-
se abrir o libro de cualificacións e pulsamos o botón azul “Configurar” cando o xestor
de cualificacións se queixe de que existen actividades sen asignar a avaliacións:
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Na seguinte pantalla pódese asignar esta actividade á avaliación é ao aspecto que se
desexe usando o despregable da dereita e gardando os cambios:

Activando a edición e escollendo “Editar > Editar os axustes” á dereita do módulo,
pódese configurar ademais a xestión dos intentos:

Neste apartado o docente pode establecer o número de intentos permitido; se a
cualificación se outorgará ao intento máis alto, ao primeiro, ao último ou á media; se
se quere forzar un novo intento e se se quere bloquear á actividade após do intento
final.

No caso das actividades en formato web (cor azul) o docente debe activar a edición
e usar o menú “Editar” á dereita da actividade para escoller “Editar os axustes”. Na
páxina de edición dos axustes, na sección “Cualificación > Categoría da cualificación”
pódese escoller a que avaliación e aspecto que se quere asignar esta actividade e
logo gardar os cambios na parte inferior.

Tamén se pode modificar o tipo de puntuación e a puntuación máxima da actividade,
que é do 100 % por defecto.
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1.2. Xestión das unidades Edebé On

Para poder consultar o novo material Edebé On, hai que empregar o bloque Edebé
On na columna dereita do EVA e premer o botón “Acceder”:

Logo, premer na imaxe correspondente ao libro que se quere usar:

Cando se preme nun libro, pódese usar o índice na parte esquerda para ver o contido
de cada tema e na parte dereita en cada unha das tarxetas para consultalas.
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Unha vez que se decida que material se quere incorporar ao EVA, pódese volver á
materia e úsase o enlace “Asociar contido a este curso” do bloque Edebé, onde se
escolle Libro, Unidade e Tarxeta que se quere seleccionar xunto coa sección do curso
onde se quere incorporala:

E finalmente premer no botón “Asociar”.

Se non se escolle unha opción en “Tarxeta”, asociaranse todas as tarxetas que conteña
a unidade ao mesmo tempo.

Unha vez incorporado o contido ao curso, se se accede ao sistema de cualificación
da materia verase que nos informa de que hai actividades sen asignar ás avaliacións
e convida a empregar o botón “Configurar” para asignar a nova activade a unha
avaliación e un aspecto e logo gardar os cambios na parte inferior tal e como se fixo
antes co material en formato scorm.

Alternativamente, de xeito similar ao que se fixo cando foi inserido o contido en
formato web, hai a posibilidade de activar a edición no propio curso e usar o
menú “Editar” á dereita da actividade para escoller “Editar os axustes” e, na sección
“Cualificación > Categoría da cualificación”, decidir en que avaliación e aspecto se
quere colocar esta actividade, ademais de poder modificar o tipo de cualificación e a
cualificación máxima.

1.3. Sistema de cualificación interno

As unidades Edebé On dispoñen tamén do seu propio caderno de cualificacións,
só dispoñible para o profesorado. Ao abrir unha ficha que conteña actividades
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cualificables, verase na pantalla inicial unha lista do alumnado matriculado nesa
materia co listado das cualificacións obtidas na actividade:

Para ver a actividade en si, hai que usar o botón “Vista previa” da parte superior
dereita:

No caso de que a actividade inclúa envíos de texto, o valor da columna “Pendente
de avaliación” cambiará a “Si” unha vez que os alumnos envíen os seus textos:

Para poder avaliar os envíos do alumnado, hai que premer no ollo da dereita:

Nesta sección, pódese ver a resposta do alumno, facer comentarios sobre o seu traba-
llo, reactivar a actividade para que o alumno poda intentala de novo e usar o botón
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“Avaliar” para outorgarlle unha cualificación despois de escollela no despregable da
parte inferior esquerda.

Cando a actividade estea composta por varias actividades deste tipo, teremos que
avaliar cada unha delas. Unha vez rematado o proceso de cualificación, o valor
“Pendente de avaliación” cambiará a “Non” e pódese ver a nota resultante:

E tamén se pode ver a súa cualificación no apartado de Cualificacións da materia,
na avaliación e o aspecto na que foi incluída.

Noutros casos, aparecerá á dereita un botón “Resultados” que terá a mesma función
que o anterior:

Editando as actividades Edebé On, pódese cambiar o número de intentos que ten
o alumnado para facer as actividades autocorrixibles que non requiren avaliación
por parte do profesorado. Pódese facer cambiando o valor de “Número máximo de
intentos” na parte inferior do panel de edición de cada tarefa:
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