Pàgina d'accés al mòdul de seguiment dels/les alumnes

Aquest és el nou mòdul que recull
els resultats obtinguts pels
alumnes en les activitats dels
llibres digitals.
En primer lloc cal seleccionar el
llibre per al qual volem veure els
resultats i després prémer el
control "Accedeix".

Pàgina inicial del mòdul de seguiment

A la part superior del mòdul es troben les
opcions que permeten filtrar o triar els
resultats que es mostren en pantalla.

A la part inferior es mostren els
resultats del que s'ha triat a la barra
d'opcions superior.

Filtres del mòdul de seguiment

En cas d'haver creat grups
d'alumnes dins un curs és
possible triar per a quin es volen
visualitzar les dades.

Permet triar si es vol veure la mitjana
dels intents de les activitats, les
dades del primer, el darrer o el millor
intent.

Permet seleccionar la/les unitat/s
de les quals es volen veure els
resultats.

Permet seleccionar l'alumne/s dels quals es volen veure les
dades. Per triar més d'un alumne cal prémer la tecla
"Control" del teclat de l'ordinador i fer clic sobre els alumnes
que es volen seleccionar.
Si no se'n tria cap es veuen les dades de tots.

Permeten indicar la franja
de temps per a la qual
volem veure els resultats.

Permet triar si es volen
veure les activitats
finalitzades
(autocorrectives), les de
resposta oberta per
corregir o les corregides.

Per veure el resultat de
les seleccions fetes en
els diferents camps cal
prémer el botó "FILTRA".

Pàgina de resultats del mòdul de seguiment

En la part superior de la graella
es veuen els noms dels alumnes
del curs/grup seleccionat.
En la part esquerra de la graella es
veu la/les unitat/s seleccionada/es
i les activitats relacionades.

Exporta les dades de
la graella que es veu
en pantalla en un
arxiu amb format
"csv". Es pot obrir i
treballar amb Excel o
Calc.

Torna a la
pàgina del curs.

Mostra la puntuació mitjana
obtinguda per a cada activitat.
Mostra el percentatge
d'activitats realitzades dins la
unitat.

Pàgina d'activitats del mòdul de seguiment

Fent un clic sobre el títol de la unitat es poden
veure les dades de les seves activitats en
forma de llista (vegeu pàgina 6).

Fent un clic sobre el títol d'una activitat es
poden veure les dades del que han fet els
alumnes en forma de llista (vegeu pàgina 7).
Activitats que pertanyen a la unitat.
La icona "T" identifica les activitats de resposta oberta.
La fletxa identifica les activitats autocorrectives.

Visualització de resultats del mòdul de seguiment

Vista en forma de llista dels resultats
obtinguts per a la unitat "Les invasions
germàniques".

Imprimeix les dades que es
visualitzen en pantalla.
Torna a la pàgina
inicial del mòdul.
En primer lloc es veu el títol de cada activitat i a
continuació les dades dels intents realitzats per
tots els alumnes del curs/grup.

Visualització de resultats del mòdul de seguiment

Vista en forma de llista dels resultats obtinguts
per a l'activitat de resposta oberta "Els visigots
a la península ibèrica".

Les activitats de resporta oberta es poden
corregir des d'aquesta llista de dades, fent clic
sobre "Visualitza" i també des de la graella de
resultats de la pàgina inicial.

Dades de les activitats del mòdul de seguiment

Per a les activitats autocorrectives o les
obertes ja corregides es mostra la puntuació
obtinguda. Es pot modificar la puntuació fent
clic sobre la casella.

Les activitats obertes sense puntuar es
mostren "Per corregir". Poden corregir-se
fent clic sobre la casella. Vegeu pàgina 9.

Finestra de resultats d'un/a alumne/a en una activitat

La finestra que se superposa a la graella quan es fa clic sobre
una casella de resultats, mostra la informació associada a una
activitat i alumne concrets. En aquest exemple es tracta de la
informació d'una activitat de resposta oberta.
Tanca la finestra.
Títol de l'activitat.

S'indica el llibre i unitat a
la qual pertany l'activitat.

La puntuació es pot canviar
tantes vegades com es vulgui.

Per corregir l'activitat (si té l'estat "Per corregir") o
veure les correccions fetes anteriorment (si té
l'estat "Corregit") cal prémer sobre "Visualitza".

Els professors poden afegir
comentaris per a cada intent.

Per guardar els
canvis cal desar.

