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Medir la dificultat ...

* Per a què?
* Què medim?
* Còm ho medim?

Exemples d’exercicis:

1) - En grups de 3, cadascu en fa un
2) - Mireu l’exercici/solució dels altres
3) - Valoreu i compareu els exercicis



Per a què medir la dificultat dels exercicis?

- Avaluació selectiva (saber què preguntem).
- Avaluació formativa (diagnòstic).
- Raonament basat en preguntes (inferència).
- Exercitació: preguntes de dificultat graduada

. joc C,

. ensenyament SP,

...



Què medim? (1) - Coneixement vs Èxit

Ho sé

L’encerto

Ho sé ==> L’encerto

M’equivoco Ho sé però m’equivoco
==> Complicada

No ho sé però
l’encerto ==>
Arbitrària

==> No ho sé



Què medim? (2)

* Adequació (al temari, context, nivell, etc.)
* Precisió: medeix el que volem medir?
* Contingut implícit: Què cal saber per respondre-la?
* Procediment de resolució (quin tipus d’estudi estimula?)
* Dificultat: correlacio coneixements, èxit.

- Difícil (articulat) vs
- Complicat (combinatori, enganyós, etc.)

* Extensió, temps de resposta, etc.



Còm ho medim?

* Contingut: Model de coneixement subjacent
- Anàlisi intuitiva
- Per objectius (taxonomia Bloom o altres)
- Models jerarquics

* Dificultat: Eines d’anàlisi estadística
- Doble classificació estudiant/pregunta
- Xarxes Bayesianes (?)

* Els 2 enfocs s’han de contrastar.



Una proposta informal de taxonomia (joc C)

* La intel.ligència del Ximpancé
* Descomposició per temes/colors
* Descomposició per nivells

- N1: d’un en un
- N2: combinacions simples
- N3: la component semàntica

* Validació:
- Alumnes, professsors,etc
- Validació estadística.



Els 3 exercicis
Contribuïu amb les vostres valoracions.

Conclusions
* Algunes idees invertebrades sobre la dificultat
 d’una pregunta/exercici
* Un projecte d’estudi sobre el tema a mig termini
 que inclou:

- Aprofundir en la línia intuitiva.
- Complementar-la amb un estudi bibliogràfic.

QUI S’HI APUNTA?:-)
pau@ac.upc.es


