
          PROXECTO EXPERIMENTAL LIBROS DIXITAIS - EDIXGAL

        A AVALIACIÓN EN MOODLE. O INFORME DE CUALIFICACIÓNS



Para avaliar unha tarefa ou actividade no Moodle, debemos acceder  ao informe 
de cualificacións.



1. Para entender o proceso para engadir as notas aos alumnos, creamos tres 
elementos de cualificación, na categoría 1ª avaliación.
● Práctica 01
● Práctica 02
● Exame

Cualificación máxima 10

Cualificación para aprobar 5



Unha vez engadidos os tres elementos de cualificación na categoría da 1ª 
avaliación, ao premer en vista simple, debe quedar algo así:



2. Unha vez que temos os tres elementos para cualificar, engadimos as notas 
de forma manual

Fixámonos que ao actualizar, na categoría aparece a media aritmética das tres notas, 
xa que a opción por defecto que aparece na creación das categorías é “media 
ponderada simple” 



Imaxinemos que queremos darlle un valor de importancia ás notas. Por 
exemplo que o exame represente o 70% da nota,e as prácticas un 30%, iso é 
un 15% cada unha das prácticas.
Para iso configuramos a categoría (pinchando no lápis):

Escollemos media ponderada



Vamos novamente a vista simple, e engadimos os valores para a ponderación. 
Moi importante, empregamos a coma e non o punto.

Despois de gardar, regresamos ao informe de cualificación e apreciamos a diferenza:

A media aritmética sería 
21/3=7



Pero ademais o Moodle permítenos facer cálculos máis personalizados, cando 
non nos é suficiente as medias ou as medias ponderadas. Para iso 
empregámolas fórmulas



O primeiro que debemos de facer é establecer os números ID, que ven a ser 
asignarlle unha variable aos elementos de cualificación



Imaxinemos que queremos agasallar medio punto a tódolos alumnos polo bo 
comportamento:

=average([[P01]];[[P02]];[[EX01]])+0,5

Ten prioridade as fórmulas fronte a configuración da categoría no apartado media ponderada



Engadimos agora unha nota para a libreta, empregando as escalas (Apto – 
non Apto). Debemos de colocar este elemento de cualificación dentro da 
escala da 1ª avaliación.



O Moodle á nota Non Apto asígnalle a nota 1, e a Apto asígnalle un 2.

Imaxinemos que  o criterio do profesor sexa que un alumno que saque un 
Non apto lle baixe un 1 na nota da avaliación. 

1º. Asignolle unha ID

2º Engado a fórmula



Cualificamos o caderno con Non Apto, para ver o resultado

Clic en caderno para poder visualizalo

Asignámoslle Non Apto, e clic en actualizar



Cualificamos o caderno con Non Apto, para ver o resultado

Clic en caderno para poder visualizalo

Asignámoslle Non Apto, e clic en actualizar, e vemos como lle baixa un punto na
media



Se queremos visualizar outra vista do informe de cualificacións:



Se queremos que o Moodle converta automaticamente unha nota ao texto 
(por exemplo a nota 5 a Suficiente), temos que empregar as letras.

Para iso configuramos a categoría 1ª avaliación, por exemplo:

De momento na área de 
administración teñen 

configurado o sistema de 
avaliación americano, 

pero cambiarase 
proximamente
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