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Els bancs de preguntes són una eina molt útil pels estudiants de Medicina perquè 
són similars a altres avaluacions externes, com el MIR. El Campus Virtual de la URV 
permet que el professorat creï qüestionaris que comprenguin preguntes de diversos 
tipus: opcions múltiples, d'aparellament, de resposta breu, numèriques, curtes, 
fals/vertader etc. Des de la direcció del grau de Medicina es marca l’objectiu de 
generar conjuntament entre el professorat de l’ensenyament un banc de preguntes 
el més transversal i ampli possible que permeti als estudiants preparar-se per la 
superació d’aquestes proves externes. El curs es completa amb altres dos eines del 
Campus Virtual considerades estratègiques per a l’ensenyament de Medicina: la 
entrega de treballs i qualificació de l’assignatura. 
 

OBJECTIUS 

 

Oferir als professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut les eines 
necessàries per: 
 

• Integrar es qüestionaris Moodle a la seva docència com a element de 
reforç o d’avaluació. 

• Preparar a l’aula virtual l’entrega de treballs escrits dels estudiants i 
corregir-los i qualificar-los dins del mateix campus, agilitzant així 
aquest procés. 
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Títol 
activitat 

Moodle al grau de Medicina: Qüestionaris, banc de preguntes, entrega 
de treballs i llibre de qualificacions. Edició Tarragona. 

Tipus 
d’activitat 

Curs presencial 

Impartit 
per 

Servei de Recursos Educatius 

Hores 4 h  
Places  20 
Dates:  
Hora:  
Lloc:   

Edició Joan XXIII (19 de març i 2 d’abril) 
de 16 h a 18h 
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 
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CONTINGUTS 

 
 

1. Preguntes al Moodle: Opció múltiple, vertader/fals, calculades i altes tipus de 
preguntes 

2. Organització de les preguntes en carpetes 
3. Creació de qüestionaries a partir del banc de preguntes 
4. Creació de tasques al Moodle per a la recepció de treballs escrits dels 

estudiants 
5. Correcció de tasques i ponderació de les mateixes en el llibre de 

qualificacions. 
6. Llibre de qualificacions al Moodle 

 

METODOLOGIA  

 
Es faran dues sessions presencials. En la primera es treballaran les preguntes i els 
qüestionaris i en la segona, les tasques i el llibre de qualificacions. 
Serà un taller imminentment pràctic, cosa per la qual el docent assistent ha de 
portar, preferentment en format digital (word, pdf, etc.) les seves pròpies 
preguntes a implementar al Moodle pels estudiants, i el seu esquema d’avaluació de 
l’assignatura. Les preguntes poden ser d’exàmens test de l’assignatura ja realitzats, 
preguntes MIR de la seva àrea de coneixement... 
L’objectiu és finalitzar el taller amb els qüestionaris i el llibre de qualificacions 
implementat ja a l’aula virtual, perquè el docent el pugui fer servir quan consideri 
adient amb els seus estudiants. 

 

DESTINATARIS  

 
 
Professorat del grau de Medicina. 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Els assistents rebran un certificat d’assistència i aprofitament, es valorarà la 
participació activa a l’activitat. 
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