
 
DIA DE LA PROVA: 

 
1. La fase de concurs va del 3 al 14 de maig de 2021 (ambdós inclosos) i 

dins l’horari lectiu. 
 
Tots els equips d’una mateixa classe haureu de fer la prova el mateix dia i 
a la mateixa hora. El professor de la matèria gestionarà la data i hora de la 
realització dins els dies destinats al concurs. 
 
Per a la realització de la prova només caldrà un ordinador per equip, accés a 
internet i com a material de suport, podreu fer ús únicament de calculadora, 
bolígraf i paper.  
 
Considerem que el telèfon mòbil no ha de ser substitutiu de calculadora ni de 
rellotge. Degut a la múltiple funcionalitat d’aquest aparell, el professor 
responsable haurà de vetllar perquè els alumnes no l’utilitzin durant la prova. El 
més aconsellable és no portar-lo el dia del concurs o bé desconnectar-lo i 
endreçar-lo dins la motxilla abans de començar la prova. 
 
El professor de la matèria també haurà de donar suport a tots els grups perquè 
realitzin la tramitació correcta dels resultats dins del temps previst i vetllar 
perquè els diferents grups no s’ajudin entre ells en la realització dels 
problemes. 
 

2. Donat que els equips ja estaran prèviament inscrits, el dia de la prova 
només caldrà clicar a: 

 
https://formacioice.udg.edu/  
 
 Curs 2020-21 
 EconoReptes 2021 
 Inicia la sessió (al marge superior dret) 
 Si és el primer cop que entren al moodle s’han de donar d’alta a: És 
la primera vegada que veiu aquí? Crea un compte d’usuari nou 
 Si ja estàs donat d’alta pots entrar des de Inicia la sessió, Nom 
d’usuari i contrasenya.  

 
I es trobaran novament a la pantalla anterior. 
 

3. Iniciada la sessió, hauran de clicar sobre “Prova” i es trobaran amb la 

següent pantalla: 
 

https://formacioice.udg.edu/


 

 
 

4. Seguidament, haureu de clicar damunt “Contesta el qüestionari ara”.  
 

 
 
 

5. Caldrà afegir la “Contrasenya del qüestionari” que serà novament:  
 

2021econoreptes 

 
6. Important: a partir de clicar damunt “Inicia l’intent” disposareu d’1 hora 

de temps. 
 
Amb el cronòmetre en marxa, haureu d’escriure el nom de l’Institut: 
 

 
 
I a la pàgina següent ja podreu començar a resoldre els reptes. 
 



 
L’equip podrà navegar al llarg del qüestionari i retrocedir o avançar, sempre 
que ho cregui convenient. 
 

7. A la darrera pàgina, podreu finalitzar 
clicant damunt “Acaba l’intent...” i 
revisar que totes les respostes estan 
desades.  

 
8. En aquest punt, podran retrocedir 

clicant a “Torna a l’intent” o bé finalitzar la prova clicant a “Envia i 
acaba”. En qualsevol cas, abans de fer-ho se’ls demanarà confirmació: 

 
 

 
 
Si cliquen novament damunt “Envia i acaba”, la prova estarà finalitzada i no 
podran retrocedir. 
 
 
 
 
 
 
Observacions: L’incompliment d’algun dels punts esmentats anteriorment i 

dels recollits a les bases, podria desqualificar a l’equip. 
 
Qualsevol mitjà o practica poc ètica emprada durant el període del concurs, 
podria ser motiu de desqualificació. 

 


