Nou format de les proves (html)
Instruccions per a l’ús del model exemple
Una vegada descarregat al vostre ordinador el fitxer “prova_CAS_3EP.zip” des de la web de l’IAQSE
(http://iaqse.caib.es), l’heu de descomprimir al vostre disc dur, per exemple, d’aquesta manera.

Obtindreu una carpeta que, en obrir-la, ha de mostrar el següent:

Per començar la prova, només cal obrir el fitxer anomenat “cas_3ep.html” amb una versió actualitzada
dels navegadors més comuns (Chrome, Mozilla, Internet Explorer). I és fonamental que estigui
habilitat el javascript.

La primera pantalla que apareixerà és la següent.

Primer de tot, s’ha de triar el model que es vol visualitzar, clicant sobre el botó corresponent (de
moment, com que aquest es només un primer esborrany, tot tres són el mateix model).
Després de triar el model, al principi de la primera pregunta apareixerà un requadre pensat per donar
instruccions a l’alumne.

Cada pregunta (o conjunt de preguntes relacionades) es visualitzaran en una mateixa pantalla. Per tant
l’alumne/a no haurà de navegar per un document pdf per tal de trobar els estímuls, preguntes o
opcions de cada pregunta. Tot i això, depenent de la grandària de la pantalla, caldrà que l’alumne/a es
desplaci, però sempre només per a una sola pregunta o per a un grup de preguntes relacionades.

A cada pregunta, al final de la pantalla, trobareu una “barra de posició” indicant la pregunta on es
troba l’alumne/a. Per tal de canviar de pregunta, s’han de fer servir les fletxes que hi ha a ambdós
costats de la “barra de posició”.

Les preguntes d’un mateix estímul, el tendran visible al principi de cada pantalla, per facilitar-ne
l’accés.

En arribar a la darrera pregunta, desapareixerà la fletxa per avançar i se’n mostrarà una en el seu lloc
de “finalitzar”, com la que s’assenyala a la imatge següent.

En clicar sobre el botó de “finalitzar” la prova, sortirà la pantalla següent per informar l’alumne que ha
finalitzat i, en la qual tendrà l’opció de “Tornar a l’inici” de la prova per tal de revisar el model de prova
contestat.

