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Eina per a l´avaluació via web de 
les práctiques de laboratori

Llorenç Cerdà Alabern i José-M Barceló Ordinas

Índex
• Laboratori de Xarxes de Computadors (XC)
• Mètodes d’avaluació del laboratori
• Minicontrols
• Avaluació via web
• Demo
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Laboratori de XC

• Xarxes de Computadors (XC): assignatura obligatòria de 2on cicle.
• 4 hores de teoria + 2 hores de laboratori setmanals (1/3 de les hores 

presencials!).
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Laboratori de XC

• Sessions de laboratori:

Classe de problemesS13
Examen de LaboratoriS12
Switches Ethernet (IOS)S11
TCPS10
Filtrat: Llistes d'Accés (LINUX) S9
NAT (IOS) S8
Filtrat: Llistes d'Accés (IOS) S7
Routing dinàmic: RIPv1,v2 (IOS) S6
Classe de problemesS5
Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminamiento, PPP (IOS) S4
PPP (LINUX)S3
Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminamiento (LINUX) s2
Cablejat. Realización de un cable UTP-5s1

ContingutSesió
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Laboratori de XC

• Logística:
• Cada sessió té un enunciat 

amb una descripció teòrica i 
una guia de realització.

• Els alumnes han de llegir 
l’enunciat abans de venir a 
fer el laboratori.

• A l’inici de la sessió hi ha 
una breu explicació i 
resolució de dubtes. ...

...
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Laboratori de XC

• Beneficis del laboratori:
• Aprenentatge “divertit”.
• Col·laboració entre els alumnes.
• Interacció professor - alumne.
• Configuració de routers i switches reals.
• Repàs dels conceptes explicats en teoria.
• ....

• Laboratori de XC en dades (QT 2005):
• 217 alumnes.
• 4 grups de teoria dividits en 12 subgrups de laboratori de ≤ 20 alumnes.
• 5 professors de laboratori.

⇒ MOLT SATISFACTORI !
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Mètodes d’avaluació del laboratori

Examen final únic:
• Examen oral. Inconvenients:

• Grups de 20 alumnes, 15 minuts per alumne ⇒ 5 hores !
• Subjectivitat de l’avaluació
• Dificultat de l’avaluació: 20 examens diferents?
• Poc equitatiu: Diferències entre els professors

• Examen escrit (tardor 2004):
• Poc equitatiu: Diferències entre els professors

Inconvenients de l’examen únic:
• No incentiva la preparació de la pràctica
• Els alumnes deixen l’estudi pel final
• Absències i falta d’interés durant la pràctica:

• Alguns alumnes no venen, o marxen abans d’acabar la classe.
• Alguns alumnes no llegeixen l’enunciat, o ni tan sols el porten el 

dia de la pràctica.
• ...
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Minicontrols + examen final (primavera 2005)

Avantatges:
• Incentiva als alumnes perquè preparin la pràctica
• Incentiva per l’assistència i permanència en el laboratori fins el final de la 

pràctica.
• Serveix de control d’assistència.
• Incentiva per una participació activa durant la pràctica.
• ...

Inconvenients:
• Càrrega pel professor (preparar minicontrols, fotocopiar-los, corregir-los, passar 

notes ...)
• Poc equitatiu: Diferències entre els professors

Idea (parlant amb Joan Manel Parcerisa ...)
• Durant els últims 15 minuts de la sessió, la pràctica s’atura i els alumnes 

responen un minicontrol.
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Avaluació via web (tardor 2005)

Idea per descarregar el professors: els minicontrols es fan via web
• 15 minuts al final de cada sessió.
• Son de tipus test.
• 5 preguntes de 4 respostes cada una (cert/fals).

Perquè sigui més equitatiu:
• Tots els alumnes fan el mateix examen final (en hores diferents):

• Examen de 2 hores de duració amb 36 preguntes triades entre les 
preguntes dels minicontrols. 

• Nota final laboratori = 25 % minicontrols + 75 % examen final 
laboratori.
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Avaluació via web (tardor 2005)

Desenvolupament de l’eina webtest:
• PFC de l’alumne Javier Vizcaino Casado, dirigit pel professor José

M. Barceló.
• Aplicació LAMP: linux + apache + mysql + php
• Modificat substancialment i posta en marxa per Llorenç Cerdà el 

quadrimestre de tardor de 2005.

Conclusions sobre l’eina webtest:
• Totes les avantatges dels minicontrols.
• Simplifica enormement la feina d’avaluació dels professors.
• Permet reutilitzar les preguntes.
• Més equitatiu (tots els alumnes fan el mateix examen final).
• Dificulta molt que els alumnes puguin copiar.
• Avaluació molt acurada.
• ....

⇒ MOLT SATISFACTORI !
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DEMO

NOTA: si desitgeu fer servir l’eina, envieu-me un mail:
llorenc@ac.upc.edu


