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RESUM (ABSTRACT)  
L’objectiu d’aquest treball, que s’emmarca dins dels processos d’ensenyament i aprenentatge i d’innovació 

docent, és doble. D’una banda, una vegada revisades les referències bibliogràfiques publicades a partir de les 

Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària al voltant d’aquesta eina, mostrem l’ús que, en el 

context de la formació en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i del comerç, fem de l’examinador de la 

plataforma UACloud Campus Virtual de la Universitat d’Alacant. D’altra banda, valorem la idoneïtat d’aquesta 

eina en el context esmentat, especialment pel que fa a l’ús que el professorat de la nostra universitat pot fer-ne, 

per tal de proposar diferents punts de desenvolupament que eventualment puguen ajudar a optimitzar el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de les persones implicades en la utilització d’aquesta eina. El treball pot ser tingut 

en compte no només per docents, sinó també pels programadors que desenvolupen aquesta classe d’eines. 
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1 INTRODUCCIÓ: L’EINA EXAMINADOR DEL CAMPUS VIRTUAL 

L’ensenyament en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i els negocis 

requereix, tal com s’esdevé amb altres tipus d’estudis desenvolupats íntegrament en línia, 

plataformes específiques d’ensenyament i aprenentatge que possibiliten, entre altres coses, la 

interacció entre els diversos agents implicats en el procés. Aquesta classes de plataformes sol 

disposar de diverses funcionalitats específiques per a diversos aspectes docents: lliurament 

d’exercicis, consultes o tutories, activitats de tipus test, posada en comú de materials, espais 

de debat, etc. 

Aquest treball s’emmarca dins del Màster de Traducció Institucional de la Universitat 

d’Alacant, que es s’imparteix virtualment. En concret, ens referim a l’assignatura Traducció 

per a l’Àmbit Econòmic i Comercial, que impartim a través de la plataforma d’ensenyament i 

aprenentatge Campus Virtual de la UA i per a la qual, entre altres funcionalitats de la 

plataforma, en fem servir l’examinador, que permet de crear proves objectives o tests. 

Aquesta eina no solament és utilitzada en l’àmbit de l’ensenyament de la traducció, 

sinó també en altres disciplines. Almenys així ho testimonien alguns companys docents de la 

nostra universitat que utilitzen l’eina d’examinador del Campus Virtual. 

Aquest és el cas de Carrasco Andrino et al. (2006), qui, conscients que l’eina 

examinador és un instrument d’(auto)avaluació que, segons Amador Campos (2004), és un 

“pas més en la dinàmica del procés d’ensenyament-aprenentatge” i que l’avaluació ha 

d’entendre’s no solament com a element mesurador, sinó també motivador, planifiquen 

diverses activitats en el marc d’assignatures sobre història, traducció, educació i llengua. 

Implementen activitats amb aquesta eina per a aprofundir a l’aula mateix aspectes poc 

coneguts pels estudiants, per a la docència diferida i el treball autònom i individual de 

l’estudiant, i fins i tot per a conèixer l’opinió de l’alumnat respecte quant a una sèrie de temes. 

També Castel del Haro i Villagrá Arnedo (2011) utilitzen l’eina examinador en el 

marc d’una assignatura de matemàtiques, amb motiu de la implantació del grau d’Enginyeria 

Multimèdia i de la necessitat de dur a terme una avaluació contínua. Entre les diferents 

activitats que plantegen, destaquen la implementació de proves objectives mitjançant l’eina 

examinador. Amb aquestes proves els seus estudiants 1r) fan el test al lloc de treball abans 

que finalitze el termini, 2n) revisen els resultats amb la solució publicada i 3r) en acabar el 

termini d’avaluació dels tests, poden tornar a fer-los tantes vegades com vulguen per a 

repassar la matèria. 



Alguna cosa similar descriuen Sánchez Sánchez et al. (2011), qui, en el marc de les 

assignatures d’Edafologia i Edafologia Aplicada, implementen activitats no solament de 

debats o controls, sinó també de proves objectives, amb l’objectiu de respondre a les 

exigències d’avaluació de l’EEES. 

Saval Pérez et al. (2011) implementen proves objectives en el marc de l’assignatura 

Materials de Construcció de la titulació Enginyeria Tècnica en Obres Públiques. Indiquen que 

l’alumnat, després de les classes magistrals i els assajos de laboratori, per a afermar els 

coneixements adquirits, ha de resoldre setmanalment una prova objectiva que conté 10 

preguntes tipus test, basades en les anotacions que els faciliten a través del Campus. Aquestes 

proves tenen un valor d’1 punt sobre 10 de la nota final de l’assignatura. Així mateix, d’acord 

amb una enquesta d’opinió duta a terme entre els alumnes, sostenen que el 78% considera que 

les proves de tipus test els ajuda a seguir l’assignatura al llarg del curs, encara que volen que 

aquestes proves tinguen un caràcter d’autoavaluació, de manera que pogueren conèixer en què 

han errat en acabar el test. 

Altres companys no solament es limiten a descriure l’ús que fan de les proves 

objectives, sinó que les valoren a través de diversos sistemes d’avaluació. En aquest sentit, 

Calderón Martínez et al. (2011) fan una valoració de les eines del Campus Virtual de la 

Universitat d’Alacant, com ara l’examinador, mitjançant una enquesta ad hoc entre l’alumnat 

de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Entre altres coses, ressalten que 

l’examinador s’utilitza menys que altres eines (materials o tutories, per exemple), però més 

que el treball en grup, les sessions o els enllaços.  

Per la seua banda, Campillo Alhama et al. (2011) també s’interroguen sobre l’ús de les 

eines del Campus Virtual, encara que, en aquest cas, des de la perspectiva del docent de la 

titulació de Publicitat i Relacions Públiques. Segons els resultats, encara que el 100% dels 

docents enquestats utilitza materials docents digitals, no tots utilitzen les proves objectives o 

els controls (un 40% només). 

Igualment, Ferrer Gracia et al. (2010), en el marc de les assignatures de materials de 

construcció dels estudis d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica, tenint en compte les opinions 

de diversos grups d’alumnes i professors, valoren les possibilitats que ofereix l’eina de proves 

objectives enfront de les de la plataforma Moodle. Entre altres coses, destaquen, d’una banda, 

que els estudiants valoren molt positivament la realització de proves objectives, 

l’autoavaluació i l’ajuda complementària a l’estudi i que prefereixen l’eina de Moodle a la del 



Campus Virtual. D’altra banda, els professors valoren que Moodle, a diferència del Campus 

Virtual, té previstos sistemes de retroalimentació, ofereix les qualificacions de tots els intents 

de realització de proves d’un mateix alumne i permet crear borses de preguntes per a 

confeccionar proves de manera automàtica i aleatòria. 

En aquesta ressenya de treballs, en absolut exhaustiva, que, d’una manera o una altra 

es refereixen a l’ús de l’eina de proves objectives del Campus Virtual, veiem efectivament 

que l’ús està estès entre els docents de la Universitat d’Alacant i que pot arribar a ser una eina 

ideal en el marc de la formació en línia, com és el cas del Màster de Traducció Institucional. 

També hem vist que pot emprar-se de diferent manera i amb diferents objectius, però que 

encara queden alguns aspectes que poden millorar-se, especialment des del punt de vista del 

desenvolupament informàtic. 

Davant d’aquest panorama, volem aportar-hi el nostre petit gra d’arena, mostrar, 

encara que siga parcialment, com utilitzem aquesta eina i proposar, tal com alguns docents 

van fer fa alguns anys, una sèrie de propostes de millora. 

 

2 DESENVOLUPAMENT: ÚS D’EXAMINADOR A L’AULA DE TRADUCCIÓ 

ECONÒMICA 

L’assignatura en la qual s’emmarca aquest treball és Traducció per a l’Àmbit 

Econòmic i Comercial. Forma part del Màster Oficial en Traducció Institucional, que 

s’imparteix íntegrament en línia. L’assignatura es divideix en diferents unitats temàtiques, 

presentades amb l’eina de sessions del Campus Virtual. Cada sessió, centrada en un gènere 

textual concret de l’àmbit de l’economia i els negocis, proposa als estudiants, entre altres 

coses, una prova objectiva mitjançant l’eina d’examinador. L’objectiu és controlar els 

coneixements adquirits en cada sessió al voltant de cada gènere estudiat i alhora insta  

l’estudiant a aprofundir en alguna de les eines de documentació proposades durant la sessió. 

Per a això, presentem una prova de deu preguntes que els estudiants responen individualment, 

des dels lloc de treball, dins del període assignat (24 hores en general): 



Il·lustració 1. Exemple de prova objectiva 

 
Des del punt de vista tècnic, cal destacar la possibilitat que ofereix l’eina examinador 

d’incloure enllaços no solament en les preguntes, sinó també en les possibles respostes. 

Aquests enllaços no han de conduir necessàriament a ubicacions externes en Internet, també 

poden anar  a elements interns del Campus Virtual (materials, per exemple). Per a conèixer la 

ubicació dels nostres materials dins del Campus Virtual, cal acudir a la secció de materials, 

visualitzar-los i situar el cursor del ratolí damunt de la icona que en permet la descàrrega. Així 

podem conèixer el número de cada material (cantonada inferior esquerra de la il·lustració 2) 

per a després poder vincular-los des de les proves objectives: 



Il·lustració 2. Detecció d’ubicació de materials dins del Campus Virtual 

 
 

Una vegada detectada la ubicació de l’arxiu, per a vincular-lo des del formulari 

d’afegir o modificar preguntes de l’eina de proves objectives, cal, a falta d’un sistema 

d’edició de preguntes i respostes fàcil d’utilitzar, incloure la corresponent etiqueta HTML en 

el lloc desitjat. En el cas dels materials, cada URL té l’estructura 

https://cv1.cpd.ua.es/webcv/docencia/materiales/rbajar.asp?pcodmat=, seguida del 

corresponent número d’arxiu, tal com veiem en aquesta il·lustració: 



Il·lustració 3. Inclusió de vincles a materials interns des del formulari de modificar preguntes de l’eina de proves 

objectives 

 
 

Deixant de banda aquest incís tècnic i tornant al procés d’ensenyament i aprenentatge, 

la particularitat de les proves objectives que implementem en aquesta assignatura té a veure 

amb el fet que donem als estudiants la possibilitat de repetir els tests tantes vegades com 

vulguen fins a obtenir la nota que desitgen. Ara bé, els estudiants no reben les respostes 

correctes fins que ha acabat el termini establert per a respondre el test. Així, la prova objectiva 

es converteix, d’alguna manera, en el clàssic joc de Mastermind, en el qual un jugador ha 

d’encertar un codi de colors secret proposant les seues pròpies combinacions de colors i 

rebent respostes sobre la correcta ubicació dels colors proposats. La nota final del test puntua 

en l’avaluació final de l’assignatura. 

En línies generals, l’eina de proves objectives és una eina útil que la major part de les 

vegades funciona correctament, tal com demostra el fet que no solament nosaltres, sinó molts 

altres docents de la Universitat d’Alacant en fem ús. Aquesta eina pot tenir, tal com hem vist 

en la introducció i en aquest epígraf, diversos usos: docència presencial, semipresencial o a 

distància, avaluació o autoavaluació, opinió (encara que per a aquesta finalitat hi ha l’eina 

d’enquestes), etc. Ara bé, creiem que podria desenvolupar-se molt més, sobretot tenint en 

compte que en som molts els docents que usem aquesta eina, almenys en el marc del Màster 

de Traducció Institucional de la Universitat d’Alacant. En aquest sentit, no volem tancar 



l’epígraf sense fer al·lusió a possibles millores que podrien desenvolupar-s’hi per a 

optimitzar-ne el rendiment: 

- Agilitar el procés de modificació, actualització i visualització de proves. 

Actualment per a modificar diverses preguntes d’una mateixa prova, cal tornar a 

recórrer tota la ruta de proves objectives>modificar proves>seleccionar 

prova>editar prova>editar pregunta. 

- Implementar algunes de les possibilitats que ofereixen altres sistemes, com ara 

registrar les qualificacions obtingudes en un mateix test, sistemes de 

retroalimentació, etc. 

- Incorporar possibilitats d’edició intuïtiva de proves objectives. Tal com hem vist, 

és necessari, per exemple, tenir coneixements d’HTML per a inserir enllaços dins 

d’una pregunta o resposta. 

- Disposar de millors opcions de gestió d’arxius per a, per exemple, tenir una visió 

global de la ubicació de cada material, control, debat, sessió, etc., dins del Campus 

Virtual. Actualment, l’usuari del Campus Virtual no disposa de cap espai de gestió 

que, de manera general, li permeta visualitzar els aspectes interessants (URL, per 

exemple) dels diversos ítems que haja pogut crear-hi. 

-  

3 CONCLUSIÓ 

En aquest treball hem tractat de mostrar la manera com usem l’eina de proves 

objectives del Campus Virtual en l’assignatura de Traducció per a l’Àmbit Econòmic i 

Comercial. Després d’haver repassat succintament algunes referències al voltant de l’eina de 

debats del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant, hem indicat l’ús que en fem, molt útil 

en l’ensenyament virtual i en l’adaptació del professorat a l’avaluació en el marc de l’EEES. 

Aquest ús té a veure amb la necessitat de controlar els coneixements adquirits i d’aprofundir 

en temes concrets. Alhora l’eina esdevé una mena de joc Mastermind. Hem explicat 

igualment com introduïm enllaços dins de les preguntes i respostes de les proves. Finalment, 

hem fet una sèrie de propostes de millora d’aquesta eina que, a parer nostre, ajudaria a 

optimitzar l’ús que en fan tant docents com a estudiants. 
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