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Fotografies de centre

1 Introducció

El qViC és un llibre de càlcul, fet amb Google Drive, que intenta substituir la llibreta de notes que els

professors sempre han utilitzat per anar prenent nota de l’aprenentatge dels alumnes. Evidentment

amb aquests fulls no n’hi ha prou per fer una avaluació correcta, i tenir rúbriques d’activitats o

graelles de seguiment ens permetrà afinar molt més, però pot ser una eina de resum.

S’haurà de tenir un llibre de càlcul per cada assignatura que tinguem. Si per exemple feu classe de

Tecnologia en un institut de 3 línies i impartiu classe a 1r i 2n d’ESO, haureu de tenir 6 llibres de

càlcul. Un per a 1r A, un per a 1r B, un per a 1r C, un per a 2n A, un per a 2n B i un per a 2n C.

Per utilitzar el Quadern, només cal fer clic a l’enllaç que es

troba en aquest web. Això farà que se’ns creï una còpia a la

nostra unitat del Drive.

Ara ja està tot a punt per començar a configurar el quadern

pel curs actual.

1.1 Configuració de les dates curs

Aquesta operació només la realitzarem un cop a principi de curs.

Accedim al darrer full, el que s’anomena Dades del curs.

D’aquest full, cal canviar les cel·les que tenen el fons groc. La resta no s’ha de tocar.

Concretament, s’ha d’omplir:

● El darrer dia del curs (es tingui o no classe amb els alumnes): s’ha d’escriure en format

dd/mm/aaaa.

https://sites.google.com/view/qvp/plantilles?authuser=0


● Els dies de la setmana que es fa classe amb el grup: S’ha d’escriure amb números. Si es fa

classe Dilluns i Dijous, es posarà a la primera cel·la un 1 i a la segona un 4.

● Durada de la classe: s’ha d’indicar quantes hores dura cada sessió. Només es pot escriure 1,

2, 3 o 4.

De fet, no és exactament la durada de la classe, sinó els cops que cal passar llista. Es podria

donar el cas que la sessió durés 2 hores, però només es passés llista a l’inici. Llavors caldria

indicar 1.

● Professor: Nom o codi del professor

● El nom de la matèria: S’ha d’escriure un nom de matèria (Matemàtiques, Tutoria...).

● Data d’inici del primer trimestre (es tingui o no classe amb els alumnes): s’ha d’escriure en

format dd/mm/aaaa.

● Data d’inici del segon trimestre (es tingui o no classe amb els alumnes): s’ha d’escriure en

format  dd/mm/aaaa.

● Data d’inici del tercer trimestre (es tingui o no classe amb els alumnes): s’ha d’escriure en

format dd/mm/aaaa.

● Finalment ve la part més pesada, que són els dies festius. Cal indicar un per un tots els dies

festius del curs. Els dies festius aïllats i tots els dies festius de les vacances de Nadal i de

Setmana Santa (els caps de setmana no cal incloure’ls).

● Per tal que es marquin en blau els dies festius, caldrà utilitzar l’opció del menú qViC / Marcar

dies festiu



Per tal de facilitar l’ús de les fotografies dels alumnes i l’ús dels correus electrònics de les matèries, hi

ha la possibilitat de tenir un arxiu de centre on s’indiquin els enllaços a aquestes fotografies i a

aquests correus.

Si el centre disposa d’aquest arxiu, en aquest full de Dades del curs es podrà indicar al final de tot.

Si s’indica aquest full (vegeu l’apartat Configuració de centre

de fotografies i correus), cada professor podrà utilitzar l’opció

del menú Recuperar fotografies dels alumnes i mails de les

famílies. De forma automàtica ja li apareixeran les fotografies

dels alumnes i els correus de les famílies al full Contacte.

1.2 Configuració dels alumnes

Un cop configurat el quadern amb totes les dades del curs, és el moment d’introduir els alumnes.

Per fer-ho, anem al full Assistència



i posem el nom dels alumnes, esborrant on posa ALUMNE 1, ALUMNE 2...

Si ja teniu els fulls en algun altre lloc digital

(document de text, algun altre full de

càlcul...) podeu utilitzar l’opció de Copiar i

Enganxar.

Si no voleu perdre els colors de fons, en

lloc de fer Enganxar, trieu l’opció Enganxar

només els valors, que trobareu al menú

Edita / Enganxar amb opcions especials.

Si utilitzeu el sistema de control

d’assistència qAT, al costat del nom de l’alumne, a la columna C, haureu de posar la referència de

l’alumne, que ha de coincidir amb la del full del tutor. Si no l’utilitzeu, o bé ho deixeu en blanc, o bé

ho aprofiteu per posar el grup.

Un cop estiguin els alumnes al full assistència, podreu comprovar que en la resta de fulls també hi

són.

1.3 Informació de contacte

Al llibre de càlcul hi ha un full de nom Informació de contacte. En aquest full podem anotar

observacions sobre els alumnes, el telèfon, el correu electrònic de l’alumne i de la família, per

posar-nos en contacte amb l’alumne i/o els seus pares.



Si voleu que aparegui la fotografia, la podeu inserir a la columna FOTO amb l’opció del menú Inserir /

Imatge / A la cel·la

1.4 Unitats didàctiques

Al llibre de càlcul hi ha un full, anomenat Prog, que ens permet indicar les unitats didàctiques que

tenim previst fer i les hores previstes.

Si omplim aquest full, podrem anar seguint al llarg del curs si estem complint o no la temporització

prevista. A l’inici, el nombre d’hores realitzades serà zero, però ja veurem com al llarg del curs

s’aniran incrementant automàticament.



2 Funcionament dia a dia

2.1 Sessions del grup

El full sessions del grup és un full pensat per prendre nota del que s’ha de fer en una classe

determinada i per prendre nota dels deures que es posen.

Quan programem la classe, en aquest full, a la casella del dia que correspon, podem posar les

activitats, continguts, material... que ens cal per la classe.

A la columna de Deures, posarem els deures que em posat per aquell dia.

Si a la columna Num unitat didàctica indiquem el número de la unitat didàctica a que es dedica

aquella hora, se’ns farà el recompte automàticament i en el full Prog veurem si complim la

temporització prevista.

2.2 Assistència

Aquest full es per controlar l’assistència dels alumnes. Al dia que correspon posarem F si l’alumne no

ha vingut, R si l’alumne ha arribat tard o ho deixarem en blanc si l’alumne si que ha assistit a classe. Si

justifica els retards o les faltes, canviarem el que hem posat per Fj o Rj.

A més, podem indicar que hem passat dia aquell dia. Així fàcilment podem detectar oblits.

2.3 Actitud

En aquest full prendrem anotacions de l’actitud i del treball a classe dels alumnes.

Si utilitzem la següent nomenclatura, les cel·les es posaran de color verd, vermell o taronja:

d-: Si no ha fet els deures d+: Si ha fet els deures correctament

t-:  Si no treballa a classe correctament t+: Si treballa a classe correctament

m-: Si no ha portat el material d+: Si ha portat el material

a-:  Si la seva actitud no ha estat correcte a+: Si la seva actitud ha estat positiva

I qualsevol combinació de les anteriors:

d+t-a+m- m-a+ d+t- m+t-d+ ...



2.4 Incidències

Aquest full serveix per anotar les incidències (positives i negatives) que tinguem amb els alumnes.

S’ha de posar la data en que es posa la incidència .

Després cal indicar l’alumne, desplegant la caixa.

Indicarem si és positiva o negativa amb un 1 a la casella que correspongui i, finalment, indicarem el

motiu de la falta i el tipus de falta.

● En el menú qViC hi ha l’opció d’enviar un correu a les famílies i al propi alumne avisant de la

incidència, sempre que s’hagi indicat el mail de família en el full Contacte.

2.5 Activitats d’avaluació

El full Activitats 1a, per a la 1a avaluació, Activitats 2a, per a la 2a i Activitats 3a, per a la 3a, serveix

per indicar les activitats d’avaluació que es realitzen.

Per fer-ho, hem d’accedir al full Act Comp. Cada cop que tinguem una tasca avaluable dels alumnes,

indicarem aquí:

● Referència de l’activitat: poden ser lletres o números i serveixen per identificar l’activitat. És

habitual usar la nomenclatura A.B, on A és el número d’unitat i B el número d’activitat.

● Abreviació: tres o quatre lletres que ens poden permetre identificar de què va l’activitat.

● Data: Data en que hem fet l’activitat d’avaluació.

● Activitat: títol de l’activitat.



● Descripció: descripció més llarga de l’activitat.

2.6 Competències

El full Competències 1a, per a la 1a avaluació, Competències 2a, per a la 2a i Competències 3a, per a

la 3a, serveix per indicar les competències que es qualificaran en cada avaluació

El quadern està pensat per qualificar competències, més que no pas tasques. Les tasques són

vehicles per a qualificar les competències.

En aquest full, cal indicar totes les competències que es qualificaran una avaluació concreta. S’indica

l’àmbit de la competència amb el desplegable, el número de competència, també amb un

desplegable i la concreció (objectiu) en aquell trimestre. Les competències són molt àmplies i cal

determinar els aspectes amb què es concretarà.

A més, cal indicar com es detectarà que l’alumne l’ha assolit, amb quines tasques es podrà observar.

Cal indicar un 1 en aquelles activitats que permetin identificar-ho.

A partir de la versió 2.05, es poden indicar diferents pesos per a cada activitat. Per tant, es podria

indicar un 1 per a la primera activitat i un 2 per a la segona (si volem que la segona tingui el doble

de pes). També es poden indicar amb nombres entre 0 i 1. De tal manera que es pot indicar que

una activitat tingui un pes de 0,4 (40%) i una altra de 0,6 (60%).



Un mateixa activitat ens pot servir per determinar l’assoliment de més d’una activitat.

2.7 Avaluació de les competències de les tasques

El full Act Av 1a per a la 1a avaluació, Act Av 1a, per a la 2a i Act Av 1a, per a la 3a, s’utilitza per

indicar l’assoliment de cada competència a partir de les activitats. Cal indicar 0 (no presentar/sense

evidències), 1 (No assoliment), 2 (Assoliment satisfactori), 3 (Assoliment notable) o 4 (Assoliment

excel·lent).

Si una activitat serveix per valorar més d’una competència, caldrà indicar l’assoliment de cada una de

les competències associades.

Un mateixa activitat ens pot servir per determinar l’assoliment de més d’una activitat.

El qViC distingeix entre un 0 i deixar la nota en blanc. Si està en blanc, aquesta activitat no es té en

compte per aquell alumne i es fa la mitjana i es pondera amb les altres notes. Així, si un alumne no

ha realitzat justificadament alguna activitat, no es veurà perjudicat

2.8 Fulls de resum

En aquests full podem veure totes les dades anteriors agrupades per alumne i trimestre. Hi ha tres

fulls de resum: un per l’assistència, un per l’actitud i un per les competències.

Així en el full Resum Assis veurem les faltes i retards totals d’un alumnes i també les que té a cada

trimestre. També podrem veure les faltes de disciplina.



En aquests full no hem d’escriure res.

En el full Resum Actitud podrem veure el nombre de dies que l’alumne ha fet o no els deures, els dies

que ha treballat o no a classe, els que ha portat o no el material i els que ha tingut una actitud

positiva o no, agrupat per trimestres. En aquests full no hem d’escriure res.

Finalment, en full de resum de competències, Resum Comp, ens ensenyarà els assoliments de cada

competència per trimestres.

El que fa el full de càlcul es comptar quantes activitats hem indicat que desenvolupaven aquesta

competència i fa la mitjana aritmètica de les notes d’aquestes activitats. Així, podrem detectar si un

alumne té mancances en activitats on aquestes competència sigui necessària.

Primer, cal triar quin àmbit es vol consultar.

2.9 Altes d’alumnes nous

Si a mig curs ens arriba algun alumne nou, l’haurem d’afegir al full Assistència, al final de tot.

El problema està en que llavors els alumnes no ens queden ordenats. Per solucionar-ho, es pot

utilitzar el menú qViC.



Aquest menú conté diverses opcions. La primera és per ordenar els alumnes alfabèticament.

Com que aquesta funció es fa amb un script, el primer cop que l’executem, Google ens demanarà

que donem permisos a l’script per executar-se. Haurem d’acceptar a les dues pantalles.

Automàticament l’script s’executarà.

2.10 Baixes d’alumnes

Si un alumne és baixa a mig curs, la solució que jo adopto és canviar el nom a l’alumne i fer-lo

començar per una Z. Després ordeno els alumnes alfabèticament. Així l’alumne va al final i no perdo

els registres d’aquests alumnes.

Si es té clar que l’alumne no tornarà, es pot utilitzar l’opció del menú Eliminar alumne. Això eliminarà

l’alumne i tots els seus registres (Assistència, Actitud i Qualificacions)



El que no s’ha de fer mai és eliminar una fila sencera, ja que això espatllaria els fulls!!

2.11 Enviar notes als alumnes

El menú qViC, conté diferents opcions per enviar qualificacions als alumnes i a les famílies.

Es poden enviar notes de

● tasques concretes, i llavors es rebrà la qualificació de cada una de les competències

implicades.

● resultats finals, i s’envia només l’assoliment i el comentari introduït en les observacions

● recuperacions, i s’envia només l’assoliment i el comentari introduït amb l’opció Inserir nota

del menú del botó dret.

Això si, perquè funcioni s’ha d’haver indicat el correu de l’alumne i de la família al full Contacte.



2.12 Enviar avisos a les famílies, sobre incidències

Igualment, es pot enviar a la família un correu quan s’indica una incidència d’un alumne. Simplement

es tria l’opció del menú:

i després s’indica el nombre de fila on està la incidència a enviar (3,4,5,6,...).

Això si, perquè funcioni s’ha d’haver indicat el correu de la família full Contacte.



3 Final de trimestre

3.1 Avaluació trimestral

El full Avaluació 1a per a la 1a avaluació, Avaluació 2a, per a la 2a i Avaluació 3a, per a la 3a, s’utilitza

per veure els assoliments trimestrals de cada competència qualificada i per a fer una mitjana per

determinar l’assoliment global de la matèria.

Només cal indicar el pes de cada competència i el full ja proposa un assoliment mitjà.

Per defecte, les columnes de la N a la W estan amagades, ja que el més habitual és que no siguin

necessàries. Si algú avalua més d’11 competències un mateix trimestre, pot mostrar-les sense cap

problema.

3.2 Full d’estadística

Un cop hem posat les notes a tots els alumnes, podem veure una estadística general de la classe.

En aquest full s’ha d’escriure res.

Per avaluacions veurem la gràfica amb el nombre d’alumnes segons les assignatures que no ha

aprovat.



3.3 Full Fitxa de l’alumne

En aquest full es mostren tots els resum, en un sol full i alumne per alumne. Primer seleccionem

l’alumne al desplegable. I automàticament apareixen totes les dades d’aquell alumne. També cal triar

l’àmbit de les competències que volem veure.



4 Final de curs

En arribar el final de curs, hem d’anar al full Nota global.

Allà sortirà automàticament les notes que li hem posat a cada avaluació i la mitjana global de curs.

A més, tenim una columna per posar la nota de recuperació.

Si la casella de recuperació està omplerta, la mitjana es fa amb l’assoliment que sigui més alt (el de

l’avaluació o el de la recuperació).

Per acabar, hi ha una casella per a la nota de la recuperació final (normalment al setembre).

5 Següent curs

Quan comenci un nou curs, haureu de tornar a fer una còpia de la plantilla original, ja que en el

procés d’omplir els fulls hem eliminat fórmules necessàries.

Per tant, no esborreu les dades del full, baixeu-ne un de nou i comenceu el procés de nou.

6 Configuració de centre de fotografies i correus

Si en un centre són diversos els professors que utilitzen el quadern virtual de seguiment, es pot

configurar un full per tal que totes les fotografies i tots els correus de les famílies estiguin

centralitzats i els professors els puguin recuperar directament.

Per utilitzar-ho calen només dues coses:

● En el full Assistència, cada alumne ha de tenir una referència única que l’identifiqui. En el

meu cas, utilitzo la seva adreça de correu electrònica.



● El centre ha de disposar d’un full, compartit amb tots els professors amb els següents camps:

Alumne: Referència que identifica l’alumne de forma única (en el meu cas, el correu

electrònic)

Foto: URL de la imatge que s’ha penjat al Google Fotos (veure apartat 6.1 Fotografies de

centre)

Mail 1: Correu electrònic de la família

Mail 2: Correu electrònic si la família en té dos

IMPORTANT: El llibre pot tenir qualsevol nom, només s’ha d’indicar l’adreça al full Dades del curs,

però el full s’ha de dir INFO.

6.1 Fotografies de centre

Si voleu tenir totes les fotografies dels alumnes en un únic espai i que els qViC dels professor les

agafin directament d’allà, cal indicar en el full de fotografies i correus l’adreça on està penjada

aquesta fotografia a l’apartat URL foto.

Aquesta adreça URL no pot ser un lloc públic, ja que les imatges dels alumnes estan protegides per la

protecció de dades. La solució que es pot utilitzar, és penjar-les en un àlbum de Google Fotos. De

tant en tant, aquesta opció deixa de funcionar. Ara està funcionant i esperem que duri.



Un cop penjades, i compartint l’àlbum, amb el botó dret sobre cada foto es pot triar l’opció Copia

l’URL de la imatge. Ja només queda enganxar aquest URL a la columna foto del full de fotografies i

correus.


