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L’eina “Test offline” està pensada perquè l’alumnat pugui realitzar un examen de tipus

test presencialment. La correcció d’aquesta prova es farà de forma automàtica dins

l’aula Moodle.
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Cal tenir en compte que per a dissenyar els tests s’utilitzen preguntes de tipus opció

simple/múltiple introduïdes al banc de preguntes de l’aula Moodle.

A continuació trobareu una descripció del funcionament, pas a pas, amb un exemple senzill.

Escaneig dels fulls de resposta 

omplerts pels i per les estudiants i 

pujada dels mateixos a l’aula Moodle

Correcció automàtica a Moodle

Visualització dels resultats a l’eina Test

offline i a l’apartat de Qualificacions.

Moodle Aula física

El procediment general és, a grans trets:

Disseny del qüestionari i generació

dels fulls d’examen.

Es generen tres documents:

1.1. el full de preguntes

1.2. el full de resposta

1.3. el full de la correcció de l’examen

Els dos primers són obligats, mentre

el tercer serveix per a què l’equip

docent tingui les respostes correctes.

Impressió dels fulls de preguntes 

(1.1) i els fulls de resposta (1.2), i 

realització de l’examen 

presencialment.

Moodle

1 2

3
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1. Què fa l’eina



Cas més senzill:

1
Un únic model d’examen per a tot 

l’alumnat

2
Al generar els documents, les 

preguntes i les respectives 

respostes apareixeran sempre en el 

mateix ordre

3
Els estudiants podran visualitzar els 

resultats a l’aula a partir de la data 

fixada pel professor

1
L’intent i la correcció de les 

preguntes

El full amb les seves respostes 

marcades, escanejat

2
La nota de l’examen, amb dos 

decimals

3
La retroacció específica (si s’ha 

indicat a la pregunta)

4
La retroacció general (si s’ha 

indicat a la pregunta)

5
En cas d’una pregunta incorrecta, 

quina és la resposta correcta
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Després de la correcció l’estudiant 

veurà:

Veiem tot seguit com aconseguir-ho en 7 passos.
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2. Definició del cas

1. Creació i configuració de l’activitat

2. Disseny de l’examen

3. Generació dels documents

4. Realització de l’examen presencial

5. Escaneig de les respostes

6. Correcció automàtica

7. Qualificació final



3. Pas a pas

Per començar cal que, dins la secció de la vostra aula, on voleu que aparegui l’examen, feu clic a 

+Afegeix una activitat o un recurs i escolliu l’activitat de tipus “Test offline”. 

1. A la secció PARÀMETRES GENERALS,

Títol de l’activitat

Examen únic

Podeu 

habilitar-la i 

fer-la coincidir 

amb la data de 

la prova 

presencial

Descripció

Les preguntes tindran un ordre predeterminat

Les respostes tindran un ordre predeterminat

La qualificació es mostrarà amb dos decimals

1

2

2

3.1. Creació i configuració de l’activitat
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2. A la secció CONFIGURACIÓ DE FORMULARIS,

Es pot deixar per defecte

Text que apareixerà al full 

de preguntes que lliurareu 

a l’estudiant.

Com a docent el podeu 

editar i modificar com us 

convingui

No apareixerà cap camp per al codi/assignatura

Es pot deixar per defecte

Al full de preguntes no s’informarà de les puntuacions de les 

preguntes

Al full de preguntes no s’informarà sobre el nombre de respostes 

correctes

Es pot deixar per defecte

Es pot deixar per defecte
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Data a partir de la qual els/les estudiants tindran accés a la qualificació*1

*1 Recomanem que aquest dia tots els exàmens estiguin corregits i  

solucionades les possibles incidències

*2 Si no s’habilita aquesta data hi tindran accés sempre

Data fins la qual els/les estudiants tindran accés a la qualificació*2

Què veuran els/les estudiants després 

de la correcció

1 3 4 52

Aquí podreu 

veure el que 

l’estudiant 

visualitzarà un 

cop els 

resultats siguin 

visibles

6

3
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3. A la secció ELS ESTUDIANTS PODEN VEURE,



4. A la secció PARÀMETRES DELS MÒDULS,

5. Feu clic a Desa els canvis i torna al curs per continuar.

Ho deixem per defecte per no treballar amb grups
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3.2. Disseny de l’examen

1. Feu clic al títol de l’activitat per accedir-hi i poder dissenyar l’examen.



2. Apareix el següent qüestionari:

* Si necessiteu ajuda sobre el Banc de preguntes consulteu https://cv.uab.cat/ajuda

1 Feu clic a Preguntes de grup

2 3 Configureu la nota màxima i feu clic al botó Guarda per desar els canvis

4 5 Afegiu preguntes al qüestionari – recomanem l’ús d’ítems del Banc de preguntes 

(recomanat).*

1

2 3

4

5
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3. En el nostre cas les preguntes seleccionades formen part del Banc de preguntes.

Feu clic al llapis per editar la puntuació d’una pregunta, modifiqueu-la i premeu la tecla 

Enter per desar el canvi.

1 2
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https://cv.uab.cat/ajuda


1. Per generar els fulls associats a la prova (full de preguntes i full de respostes per a l’estudiant, i 

full de correcció per a l’equip docent), feu clic a Crear formularis.

Descarregueu el full de preguntes

Descarregueu el full de respostes

Descarregueu el full de correccions

Feu clic a Eliminar documents si voleu:

1. Tornar a generar els documents

2. Modificar algun paràmetre de la 

configuració de l’examen
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3.3. Generació dels documents de l’examen

A la pestanya Previsualització podeu veure com s’imprimirà l’examen.

A la pestanya Descarrega formularis es troben els fulls en format PDF.

Feu clic a Descarregar tots els fitxers 

com a ZIP per descarregar tots els 

documents en un únic fitxer comprimit 

(PDF).



Feu clic a Eliminar documents si voleu modificar l’examen 

o els paràmetres de la prova.

1

2

3

EXEMPLES DELS DOCUMENTS (FORMULARIS) QUE ES GENEREN

Ja podeu imprimir.

Feu tantes còpies del 

document 1 i 2 com 

estudiants tingueu a l’aula.
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Resposta marcada per l’estudiant i validada com a correcta

Programeu l’examen a l’aula física.

Els estudiants hauran de marcar el NIU al camp Número d’estudiant ESRP.

EXEMPLES D’EXAMEN RESOLT PER UN/A ESTUDIANT

Resposta marcada per l’estudiant i validada com incorrecta

Resposta que l’estudiant hauria d’haver marcat

1   2   1   3  8  8   6
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3.4. Examen presencial

1   2   1  3  8  8   6
Aran

Pla Costa

3.5. Escaneig i enviament a Moodle de les respostes

Us recomanem que escanegeu els documents:

• en format imatge:TIFF, PNG, JPEG o JPG

• en mode blanc/negre i només text (no imatge), 

• amb una resolució mínima de 200dpi,

• generant un únic fitxer TIFF, PNG, JPEG o JPG per estudiant – a Moodle es pujaria un fitxer 

de tipus .zip amb tots els fitxers individuals.



En aquest cas, pujaríeu un fitxer .zip amb tots els TIFFs, PNGs, JPEGs o JPGs individuals.

2

Accediu a Resultats > Penjar/Corregir per pujar-los a Moodle.1

1

2

3

2

Feu clic a Importa3
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Arrossegueu el fitxer .zip al quadre (2)



CAS 1. Alguna correcció ha fallat: ho veureu a Resultat > Penjar/Corregir.

2. Per solucionar-ho podreu: 

Apareix l’error

1

1

2

Error 1 – tipus de format no acceptat. Solució: fer clic a Correct i pujar un nou escaneig (si l’error 

és de lectura global)

2 Error 2 – no existeix l’estudiant. Solució: fer clic a 

Correct per corregir-ho.

4

3

Deseu els canvis per fer-los efectius.

En un temps no superior a 30 minuts veureu al Moodle els resultats de la correcció. 

Rebreu un correu en el moment en què finalitzi.

4
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3.6. Correcció automàtica

2.1. Marcar el NIU correcte al full 

de respostes,

2.2. Fer clic a Mirar l’ID de grup o 

usuari (3). S’indicarà de nou si el 

NIU correspon a un/a estudiant i si 

està a l’aula.

2.3. Feu clic a Guarda i mostra 

els canvis a l’alumne.

Si calgués, si algun marcatge no ha estat ben interpretat el podríeu marcar i fer clic a Guarda.



CAS 2. Les correccions han anat bé: ho veureu a Resultats > Resum.

1

2

Accediu a la correcció de l’examen d’un/a estudiant, fent clic a la nota.

Si ho desitgeu, podeu descarregar un fitxer de resultats, en diferents formats.

1

2
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EXEMPLE DE VISUALITZACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’UN/A ESTUDIANT

Nom de l’estudiantNom de l’estudiant      

(1213886)

Trobareu les qualificacions assignades després de la correcció a la secció Resultats > Resum.

A més a més, aquestes també apareixeran a l’apartat de Qualificacions de l’aula, juntament amb

altres ítems avaluables. Des d’aquí podreu configurar-ne el pes dins la qualificació final de

l’assignatura.

Un cop publicats els resultats a l’aula, l’estudiant podrà visualitzar l’examen, la correcció i la nota

(tal i com ho hem configurat en aquest cas pràctic), accedint, bé a l’activitat, bé a l’apartat de

Qualificacions.
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3.7. Qualificació final



4. Vista de l’estudiant
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Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

EXEMPLE DE VISUALITZACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’UN/A ESTUDIANT

En accedir a l’activitat l’estudiant tindrà una visualització de l’examen similar a la d’un qüestionari

de l’aula Moodle: veurà més o menys informació en funció de com estigui configurada l’activitat.

Si ho heu habilitat, fent clic a l’enllaç Visualitzar el formulari escanejat veurà escanejat el full de

respostes amb les opcions que va marcar el dia de l’examen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

