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En aquesta experiència es descriu l'ús de Thatquiz per proposar i fer el seguiment de les activitats de mate-
màtiques que l'alumnat ha de realitzar al llarg de l’estiu.
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Els darrers canvis en la normativa del procés d’avaluació a l’educació secundària 
obligatòria, modifiquen el procediment d’avaluació final extraordinària en cadas-
cun dels cursos i estableix un nou període per a la realització de proves extraor-
dinàries durant els primers dies del mes de setembre.

Amb aquesta finalitat, s’incorpora, al procediment d’avaluació que els centres 
educatius han de proposar a l’alumnat amb matèries no superades, la realització 
d’activitats de recuperació a realitzar al llarg de l’estiu.

Amb aquestes activitats, el departament de matemàtiques de l’INS Terres de 
Ponent pretén que el període de vacances d’estiu no representi un interval de dis-
continuïtat en l’aprenentatge d’aquesta matèria. La regularitat en l’aprenentatge és 
fonamental per garantir l’assoliment adequat dels objectius que el currículum de 
l’ESO determina per a l’àrea de matemàtiques.

2
.0

2.0

Thatquiz disposa de moltes proves de matemàtiques i altres ma-
tèries que poden graduar-se seleccionant diferents nivells de difi-
cultat, número d’exercicis, temps màxim per a la realització, 
...Qualsevol usuari pot accedir-hi i fer proves lliurement.

Per poder assignar exercicis a l’alumnat, prèviament, cal crear el 
grup i introduir-hi els seus noms.

Per crear i assignar una prova a un grup se selecciona el tema, les 
característiques de la prova (nombre d’exercicis, nivell de dificul-
tat, durada...), els continguts i finalment el grup al qual s’assigna.

Des del curs Moodle de cada grup s’enllaça a les proves generades amb Tha-
tquiz.

Hi ha una biblioteca de proves compartides que es poden cercar, 
importar, modificar i asignar.

El menú notes permet accedir als resultats del grup i clicant sobre 
el nom de l’alumne podrem veure el detall de cada resultat.

Cada prova té una URL que perquè l’alumnat hi tingui accés.

Una part d'aquestes activitats es fan amb Thatquiz, una pàgina web per a profes-
sors i alumnes que, d'una manera fàcil, permet generar exercicis i veure'n els resul-
tats molt ràpidament. En particular, és una bona eina per a l'ensenyament i 
l'aprenentatge de les matemàtiques, tot i que es pot utilitzar per a qualsevol ma-
tèria.
Els professors que es vulguin registrar podran donar d'alta els seus alumnes i 
rebran informes sobre les notes i el progrés dels seus alumnes. També tindran 
accés a més eines educatives com la biblioteca d'exàmens públics.
L’alumnat hi accedirà a través del Moodle, que és l'entorn d'aprenentatge de 
l'alumnat de l'INS Terres de Ponent. En aquest espai hi trobarà els enllaços a les 
activitats generades des del Thatquiz, 
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