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RESUM DE L’EXPERIÈNCIA
Hem emprat l’eina d’autoavaluació del Campus Virtual en dues assignatures de la
llicenciatura de Geologia relacionades amb minerals, amb la idea de reforçar
l’aprenentatge de la part més teòrica en una i la part més pràctica l’altra. En totes dues
vam crear uns repositoris de preguntes multiresposta: a l’assignatura de Jaciments
Minerals cobrien el temari teòric i, en canvi, a l’assignatura de Mineralogia, les
preguntes complementaven el material de pràctiques de laboratori (identificació de
minerals, en mostra de mà i al microscopi petrogràfic). En aquest darrer cas, es van
construir a més, 8 tests d’avaluació automàtica, que s’obrien als alumnes durant uns dies
per tal que poguessin contestar-los fora d’hores de classe, amb ajut d’apunts si volien,
durant un temps limitat establert per nosaltres. En vista dels resultats i les opinions dels
alumnes, creiem que val la pena fer l’esforç de crear repositoris de preguntes i utilitzar
l’eina d’autoavaluació, i més encara per a l’avaluació de la part pràctica, on solen tenir
més dificultats per a jutjar el propi aprenentatge al llarg del curs.
Especificar l’àmbit d’aplicació
Vam aplicar l’eina d’autoavaluació del Campus Virtual a dues assignatures de Geologia
que tenen part teòrica i part pràctica, i el mateix es pot fer en qualsevol altra assignatura
de la universitat.

PARAULES CLAU
autoaprenentatge, avaluacions automàtiques, tests
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DESENVOLUPAMENT
1. OBJECTIUS:
La geologia és una ciència que ja no s’estudia com a tal durant l’ensenyament secundari
(ESO i Batxillerat), ni es treballa tant a les escoles de primària com les ciències de la
vida, ni té una difusió a la premsa tan generalitzada. Així, el vocabulari propi de la
geologia no està gaire estès entre els estudiants quan comencen a cursar la Llicenciatura.
Per altra banda, la geologia és una ciència en la qual les dades de treball provenen
originàriament del camp. Per aquest motiu, en el seu ensenyament hi ha moltes hores
dedicades al treball sobre el terreny i a pràctiques de laboratori on es fa ús de material
obtingut al camp. Ens hem adonat que molts estudiants tenen dificultats per apreciar el
propi grau d’aprenentatge tant de les parts més pràctiques com dels conceptes, de
vegades bàsics de la geologia però nous per a ells. Per això vam aprofitar l’eina
d’autoavaluació que s’ofereix al Campus Virtual per tal de promoure l’autoavaluació i
l’autoaprenentatge. Ho vam fer a l’assignatura de Jaciments Minerals, on volíem
reforçar l’aprenentatge de la part més teòrica, i a la de Mineralogia, on preteníem incidir
sobre el programa pràctic.
Els objectius per a l’ús de l’eina d’autoavaluació en l’assignatura de Jaciments Minerals
van ser:
• Proporcionar material per treballar els conceptes teòrics
• Afavorir el repàs del temari de les sessions teòriques
• Proveir els alumnes de material per autoavaluar-se dels temes de teoria
Els objectius en l’assignatura de Mineralogia van ser:
• Facilitar el repàs del material treballat a les sessions pràctiques
• Completar l’aprenentatge de les pràctiques
• Mantenir l’assistència a les pràctiques del primer al darrer dia
• Ajudar a la comprovació del propi aprenentatge sobre el temari de pràctiques
• Promoure l’estudi continuat i evitar que es treballin els conceptes de pràctiques
només la darrera setmana

2. DESCRIPCIÓ DEL TREBALL
L’assignatura de Jaciments Minerals, que s’imparteix el tercer any de la llicenciatura de
Geologia, és troncal, o sigui que l’han de cursar tots els estudiants. És una assignatura
integradora i no només descriptiva, ja que cal tenir presents molts altres àmbits de la
geologia per tal d’entendre la formació de dipòsits minerals. L’avaluació de
l’assignatura consta d’un examen teòric, de preguntes curtes, que es poden contestar
amb l’ajut d’apunts i llibres diversos, i un de pràctic al laboratori. La innovació en
aquesta assignatura va consistir a crear un repositori molt ampli de preguntes
multiresposta que cobrien els principals tipus de jaciments minerals (figura 1), des de la
descriptiva del jaciment i la seva gènesi fins a la utilitat dels productes extrets. Els
estudiants podien utilitzar-les com a material d’estudi (autoaprenentatge), tant per a
repassar els conceptes explicats com per plantejar-se preguntes més enllà del tractat a
classe, o bé podien crear-se exàmens per comprovar els seus coneixements
(autoavaluació). A més d’aquest repositori, obert als alumnes, en vam crear un altre de
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privat (seguint la nomenclatura del Campus Virtual) amb la finalitat de construir proves
d’avaluació automàtica el proper curs.

Figura 1. Exemple de preguntes multiresposta del repositori de l’assignatura de
Jaciments Minerals, 3r curs de la llicenciatura de Geologia.
L’assignatura de Mineralogia, de la llicenciatura de Geologia, es cursa el segon
semestre del primer any. Consta de classes teòriques i de classes pràctiques al
laboratori. La comprensió dels conceptes teòrics requereix un tipus d’estudi al qual els
estudiants estan més acostumats, però l’adquisició del coneixement pràctic és
generalment més difícil. Creiem que això es deu a que és el seu primer any a la
universitat, i que també és la primera vegada que molts d’ells veuen i toquen minerals, i
que tots, sense excepció, és el primer cop que utilitzen el microscopi petrogràfic per
observar minerals. També hem comprovat que, tot i que el nombre d’aprovats de la part
pràctica solia ser major al de la part teòrica, bastants alumnes tenen dificultat per
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reconèixer si han assolit el nivell mínim per a aprovar, i que d’altres s’adonen a mig
curs que no han adquirit la base de coneixements inicials i aleshores deixen d’assistir a
les sessions pràctiques. Per això vam centrar-nos en la part pràctica en la nostra
utilització de l’eina d’autoavaluació del Campus Virtual a aquesta assignatura.
Els objectius de les pràctiques al laboratori de Mineralogia són aprendre a treballar amb
les principals propietats dels minerals i reconèixer i distingir-ne uns quants, tant en
mostra de mà com a través del microscopi petrogràfic. Per ajudar-los en aquesta procés
vam crear un repositori d’unes 250 preguntes, organitzades per carpetes segons els
temes que es van tractant (figura 2). Aproximadament la meitat de les preguntes les
vam deixar obertes als estudiants de manera que les podien utilitzar com a eina
d’autoaprenentatge, ja sigui consultant les respostes immediatament, ja sigui organitzatse ells mateixos proves per tal de verificar els seu nivell de coneixement.

Figura 2. Repositori de preguntes, organitzat per carpetes corresponents a les
pràctiques de l’assignatura de Mineralogia, 1r curs de la llicenciatura de Geologia.
La resta de preguntes eren privades, això vol dir que els estudiants no les veien en el
repositori, i eren les que vam aprofitar per a crear proves d’avaluació automàtica, a
través del Campus Virtual, i que els estudiants han de realitzar fora d’hores de classe.
Vam programar una prova en finalitzar cadascun dels temes de pràctiques, i la vam
deixar oberta durant uns quants dies, incloent feiners i caps de setmana, per tal que tots
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els alumnes poguessin entrar al Campus Virtual i contestar-la sense problemes des de
casa o des de les aules d’informàtica de la Facultat (figura 3). D’aquesta manera, no
‘malgastàvem’ hores de pràctiques realitzant les proves. Com que la feien pel seu
compte, podien consultar apunts o llibres i, fins i tot, altres webs. Sempre havíem
anunciat la prova a classe i al Campus Virtual uns dies abans que comencés, i així
crèiem que tothom estava avisat.

Figura 3. Proves d’avaluació de parts del temari de pràctiques de l’assignatura de
Mineralogia, 1r curs de la llicenciatura de Geologia.
Cada prova consistia a respondre entre 10 i 20 preguntes amb quatre possibles
respostes; algunes preguntes contenien fotos o figures associades i en moltes incloíem
comentaris a les respostes (figura 2). Vam limitar el temps de durada de la prova entre
15 i 30 minuts, segons el nombre de preguntes. Els professors podíem consultar l’estat
de la prova en tot moment, mentre que els estudiants només podien veure la seva
qualificació i les preguntes i respostes en la data que fixàvem en crear-la. Tal i com està
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configurada l’eina d’autoavaluació, l’estat de la prova inclou el llistat d’alumnes amb la
nota que han obtingut, l’hora i dia en què han contestat i l’estona que han estat fent-la
(que mai pot superar el límit imposat en crear-la) (figura 4). D’aquesta manera vam
detectar alguns casos de contesta en grup a les proves. A més d’això, podem veure les
respostes de cada alumne que ha fet la prova i també la freqüència de les respostes de
manera global (figura 5), el que és molt útil per poder corregir les preguntes i les
respostes que són massa òbvies o que no estan ben redactades.

Figura 4. Consulta de la prova: es pot veure el llistat d’alumnes amb la qualificació
obtinguda a la prova, el dia i hora en què l’ han feta i el temps que hi han estat.
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Figura 5. Consulta de les estadístiques d’una prova: es pot veure el nombre d’alumnes
que han triat cadascuna de les respostes.
L’avaluació de l’assignatura tradicionalment consistia en dos exàmens finals dels quals
fèiem la mitjana, un de teòric i un de pràctic al laboratori. El curs 2004-2005 vam
modificar-ho, ja que vam utilitzar l’eina d’autoavaluació a manera de prova, i vam
incentivar la participació voluntària en els tests d’avaluació complementant fins a 0,5
punts la qualificació final de l’examen pràctic als que aprovaven els tests. El curs 20052006, un cop comprovat el bon funcionament general de l’eina, vam fer la participació
obligatòria, de manera que per poder presentar-se a l’examen final de pràctiques havien
d’haver aprovat com a mínim 3 tests d’avaluació dels 8 que havíem programat. Dels 8,
només vam puntuar els cinc millors de cada estudiant en la nota final, on cada prova pot
arribar a sumar 0,2 punts. Això ho vam fer per pal·liar els problemes tècnics que de tant
en tant provoquen talls a la xarxa o a l’entrada al Campus Virtual, o els propis dels
estudiants i els seus ordinadors.
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3. RESULTATS I/O CONCLUSIONS
A l’assignatura de Jaciments Minerals el repositori de preguntes en règim
d’autoaprenentatge no es va utilitzar gaire. Creiem que hi va influir el fet que durant tot
el semestre havien d’anar entregant petits treballs relacionats amb el temari, que eren
d’ampliació respecte el que es feia a classe. De tota manera, els que van entrar al
repositori de preguntes van comentar que els havia ajudat a completar l’estudi i a la
millor comprensió de les tipologies de dipòsits minerals.
El nombre d’estudiants de Mineralogia que van participar en les proves obligatòries
d’avaluació automàtica a través del Campus Virtual va ser molt superior al de l’any
anterior, quan les proves eren voluntàries. A la convocatòria de juny, de 70 alumnes
matriculats, 44 van fer els tests obligatoris i, d’ells, només dos no van superar els tres
mínims requerits per a presentar-se a l’examen final de pràctiques. A aquests dos
alumnes creiem que els va servir per adonar-se que no assolien el nivell demanat i no
malgastar una convocatòria d’examen. A la resta, els va forçar a repassar el material
treballat al laboratori bastant abans de l’examen final, i això devia contribuir a que la
presencialitat a pràctiques no disminuís al llarg del semestre. Els alumnes van trobar
molt positiu el fer aquestes proves. Pel que fa a les preguntes obertes del repositori,
molts d’ells van reconèixer que s’havien oblidat que hi eren, ja que miraven tan sols les
proves programades. El nombre d’estudiants que va aprovar la part pràctica va ser
superior al de cursos anteriors.
Així doncs podem concloure que:
• Els repositoris de preguntes poden servir per guiar l’estudi dels conceptes teòrics
i per impulsar la recerca de nova informació.
• Els repositoris de preguntes sobre el temari de pràctiques permet als estudiants
autoavaluar la pròpia evolució de l’aprenentatge al laboratori.
• La creació de proves obligatòries sobre el temari de pràctiques força el repàs i
reforça l’aprenentatge al laboratori.
• La utilització de l’eina d’autoavaluació del Campus Virtual fora d’hores de
classe complementa el treball presencial.
• Les proves d’avaluació automàtica a través del Campus Virtual són una eina útil
per a l’avaluació continuada dels estudiants.
De tota manera, també hem de reconèixer que han sorgit alguns problemes:
• Els estudiants no utilitzen gaire el repositori de preguntes obertes si hi ha
programats durant el curs treballs o proves d’avaluació obligatoris.
• Alguns alumnes no estan al cas de quan comencen i quan acaben les proves
obligatòries.
• Hi ha estudiants que responen a les proves obligatòries en grup.
• Molts alumnes no consulten el resultat de la prova a través del Campus Virtual.
• Hi ha algun problema, o bé tècnic o bé d’ús de l’eina, que fa que a alguns
estudiants els apareguin qualificacions de 0,0 a les proves.

