AVALUACIÓ EN LÍNIA: RECURSOS I EINES
RECURS
FÒRUM

WIKI

FORMULARI,
QÜESTIONARI
ENQUESTES

EXAMEN
MAPA
CONCEPTUAL

E-PORTFOLI

RÚBRIQUES

INSTRUMENTS
D’AVALUACIÓ
participació

DESCRIPCIÓ
Espai per facilitar informació i
promoure la interacció i debat

OBJECTIU PER A
L’ESTUDIANT/S
Accés a informació del
professor i de participació
en debats

COMPETÈNCIES

EINES

Recordar
Comprendre

Fòrum Aula global

assaig, article
treball en grup
treball individual
exercicis
estudi de cas
examen tipo test
examen de
pregunta oberta
estudi de cas
exercicis

Eina de creació de continguts
diversos de forma col·laborativa

Realitzar aportacions a
debats i projectes

Recordar
Comprendre

Creació d’enquestes o
qüestionaris sobre una matèria.
Diversos tipus: tancats, oberts,
automàtics

Mostrar el coneixement en
una matèria tant sigui
autònomament o bé
avaluat per d’altres

Recordar
Comprendre

oral
escrit
treball individual
treball en grup

Prova de coneixements

Demostrar el nivell de
coneixement de la matèria
Mostrar com estructura i
organitza els
coneixements.

Recordar
Comprendre
Aplicar
Analitzar

Representació gràfica d’un tema
organitzant els conceptes
jeràrquicament i connectats entre
si

Fòrum avançat Aula
global
Wiki Aula global
Documents de Google

Qüestionari Aula global
Enquesta Aula global
Formularis Google

Mindmeister
Bubbl.us: Mind
Mapping Online

projecte
treball individual
treball grupal

Registre que proporciona
evidències reals del progrés
d’aprenentatge

Efectuar el recull de
reflexions, idees,
evidències que
contribueixen al seu
aprenentatge

Analitzar
Avaluar

assaig, article
treball en grup
treball individual,
avaluació entre
iguals
projectes, exercicis
estudi de cas

Eina per a l’avaluació a partir
d’uns criteris prèviament
dissenyats

Mostra els criteris, nivells
de valoració de la qualitat
d’una tasca, projecte,
presentació, etc.

Aplicar
Analitzar
Avaluar

Mahara

Rúbriques - Aula Global
RubiStar Home

REFERÈNCIES
Cas d’ús Fòrum

Cas d’ús Wiki

Qüestionaris de l'Aula Global per a Eines TIC per a la docència
Ús de qüestionaris i bancs de
preguntes - Eines TIC per a la
docència
Kaltura
Kaltura C
 ollaborate
,Tasca AG
Turnitin
Mapas Conceptuales: elaboración y
aplicaciones en el ámbito
universitario
Article ús mapes conceptuals
Mapes conceptuals - USQUID-ESUP
Edu-portfolio.org
e-Portafoli - Eines TIC per a la
docència
Portafoli - USQUID ESUP/DTIC
Portafoli - Unitat de Coordinació
Acadèmica d'Humanitats
Rúbriques - Unitat de Suport a la
Qualitat i la Innovació Docent
ESUP/DTIC
Rúbriques Comcomunicar

PRESENTACIONS

presentació escrita
i/o oral
defensa

Elaboració
d’una presentació d’una tasca
realitzada individualment o en un
grup de treball

Exposar un treball o
projecte individualment o
en grup

Analitzar
Avaluar
Crear

ANÀLISI DAFO

projectes
exercici
treball individual
treball engrup

Tècnica que facilita el diagnòstic
d’una realitat a través d’una
matriu amb 4 variables clau.
Requereix establir l’objecte a
diagnosticar

Analitzar una situació i
dissenyar un pla d’acció per
adoptar decisions
estratègiques,
individualment o en equip

Aplicar
Analitzar
Avaluar
Crear

Prezi 
Padlet
Presentacions de
Google
,
Documents de
Google
, Zeetings
Kaltura
Crea análisis DAFO
online gratis con
14 Free SWOT Analysis
Templates
Creately

Herramienta DAFO
Exemple
Cap a un nou Pla Estratègic

Per ampliar la informació:
Docència i avaluació no presencial - La Factoria

Docència i aula global

Recursos en e-avaluació

El feedback a la UOC


EDvolució


