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Què ens cal per avaluar competències?

1. Comprendre què són i què impliquen els dissenys 
per competències.

2. Canviar la cultura avaluativa.



Definició de competències
Capacidad de poner en práctica… conocimientos, habilidades y actitudes 
para resolver problemas y situaciones (Sarramona, 2004).
Capacidad de poner en práctica… conocimientos adquiridos y 
características de la personalidad que permiten resolver situaciones… 
Incluye conocimientos, habilidades y actitudes, saber, saber hacer y saber 
ser o estar (Generalitat de Catalunya, 2001).
Paquete multifuncional de conocimientos, destrezas y actitudes que todos 
los individuos necesitan para su desarrollo personal (Comisión Europea, 
2004).
Combinación dinámica de cualidades, de capacidades y de actitudes (Tuning 
Project, 2004). 
Saber, saber hacer, saber hacer con otros y saber cuándo y por qué hay 
que utilizarla (Marchesi, 2005).
Aptitud per enfrontar eficaçment una família de situacions anàlogues, 
mobilitzant a consciència i de manera a la vegada ràpida, pertinent i 
creativa, múltiples recursos cognitius: sabers, capacitats, informacions, 
valors, actituds, esquemes de percepció, d’avaluació i de raonament 
(Perrenoud, 2004)



Implicacions
Conjunt de coneixements, 
procediments i actituds 
combinades, coordinats i 
integrats,

Oferir experiències d’integració dels coneixements.

només definibles en l’acció que Preparar pràctiques on s’hagin d’aplicar els 
coneixements (superar resolucions mecàniques i 
memoritzacions reproductives)

s’adquireixen amb formació més 
experiència i

Saber “retirar-se” i deixar que l’alumnat esdevingui 
actiu (bastida)

permeten desenvolupar una 
funció o rol de forma eficient

Valorar tant el procés com el resultat

en un determinat context Prepara diversos escenaris (practicum, empreses 
simulades, role-playing, casos, projectes,…)



Això implica des del punt de vista 
de la formació…

Definir objectius de 
l’ensenyament, professor i 
l'assignatura

Adquisició i retenció 
d’informació

Mètodes expositius de 
transmissió d’informació, 
receptivitat i reproducció 
passiva

Avaluació final i sumativa de 
productes

Professor com “llanero 
solitario”.

Definir objectius d’aprenentatge 
per l’alumne

Resultats d’aprenentatge 
esperats: competències (integren 
coneixements, habilitats, actituds, 
valors)

Ús de metodologies actives 
d’aprenentatge-ensenyament

Avaluació continua i formativa 
del procés

Exigència d’interdisciplinaritat i 
equip docent



Què implica canviar la cultura avaluativa?
Múltiples agents (sobretot la pròpia persona que 
aprèn: AUTOREGULACIÓ)
Múltiples escenaris.
Múltiples instruments.
Importància de l’observació amb diversos 
registres:
TANCATS: Check-list o llista de control, escales de valoració, 
rúbriques
OBERTS: Registres Observacionals (definits prèviament); 
Registres anecdòtics (escullen de forma episòdica els fets més 
rellevants que es produeixen en el desenvolupament d’una 
determinada acció i poden donar lloc al registre acumulatiu per 
persones); Diaris.



A què associem l’avaluació? Canvi de cultura 
avaluativa. Inclusió de múltiples agents, escenaris i 
evidències

Avaluació com qualificació, no com aprenentatge.

Sentir-se no vàlid, efecte Pigmalió

Falta de explicitació de criteris.



A què associem l’avaluació? Canvi de cultura 
avaluativa. Inclusió de múltiples agents, escenaris 
i evidències

Falta de connexió entre continguts, metodologia i 
avaluació. Avaluació per a la reproducció o per a la 
construcció? El professorat diem voler avaluar la capacitat 
de raonament, però ens centrem en el record de la 
informació.



A què associem l’avaluació? Canvi de cultura 
avaluativa. Inclusió de múltiples agents, escenaris 
i evidències

Injustícia, arbitrarietat. Atribuir l’avaluació a la sort o 
l’atzar.

Controlada pel professorat.

Avaluació en un moment determinat

Establerta individualment.



Algunes estratègies
Simulacions
Treballs amb l’entorn
Practicum
Aprenentatge-servei
Autoavaluació
Avaluació entre iguals
Elaboració preguntes d’examen
Narracions (diferència entre la solució d’un problema i la forma en què s’ha 
resolt)
Mostrar exàmens, treballs o proves d’altres alumnes i que ho relacionin 
amb els objectius de la unitat: Quan preguntem això… què volem que 
hagueu aconseguit?
Redactar ells preguntes “de examen”.
Usar eines per a l’autoavaluació (ex: Hot Potatoes).
…



Importància de l’avaluació diagnòstica
Qüestionaris KPSI (Knowledge Prior Study Inventory)
Rondes orals.
Interpretació d’un texto, vídeo, fotos,...
Elaboració de mapes conceptuals.
Presentació del tema i objectius i que els alumnes se 
n’apropiïn.

Institució CURS PONT, ZERO, ANIVELLAMENT
Professorat REVISIÓ PLANIFICACIÓ
Alumnat CONSCIÈNCIA PUNT DE PARTIDA



Exemple: Avaluació del treball en grup

24Tot

4Rellevància de 
continguts

6

4Bibliografia 
consultada

5

4Originalitat, 
creativitat

4

4Organització3

4Claredat 
d'exposició

2

4Bona 
presentació

1

PUNTS 
ASSIG-
NATS

PUNTS 
POS-
SIBLES

CRITERIS

24Tot

4Crític amb les 
idees

6

4Sap escoltar5

4Comparteix 
responsabilitats

4

4Actitud 
constructiva

3

4Ajuda els 
companys

2

4Assistència a les 
reunions

1

PUNTS 
ASSIG-
NATS

PUNTS 
POS-
SIBLES

CRITERIS

Avaluar el producte conjunt
(60%)

Valorar cada component (40%)
segons l'avaluació dels companys



Autoavaluació
De treballs: La major aportació del meu treball 
consisteix en..., les limitacions són..., he trobat les 
dificultats... I el projecte seria millor si...
D’activitats d’aula: què va passar, què vaig fer, perquè, 
avantatges i inconvenient, propostes de millora.
No només dels resultats sinó dels processos: com he 
fet aquest treball, com podria haver-lo fet millor 
(voluntat), què m’ha agradat, què m’ha costat,...



Proposta auto+coavaluació
(Sanmartí, 2007)

Alumne:______________________________ Ajuda company: ____________________

Pregunta

La meva resposta inicial ha 
estat...

Què he fet malament?

Per què ho he fet malament?

Està ben justificat?

Què li recomanaries al teu
company per millorar?



Proposta avaluació entre iguals més 
autoavaluació

Alumne:______________________________ Ajuda company: ____________________

Pregunta

Resposta inicial 

Què ha fet malament?

Per què ho ha fet malament?

Què li recomanaries al teu
company per millorar?

Estic d’acord? Quines accions
hauria de dur a terme?



Informe d’una experiència de laboratori

Què he de fer? Estarà ben fet si...

1. Escollir un títol per l’informe 1.1. Està d’acord amb l’experiència
1.2. Resumeix l’objectiu principal
1.3. És suggerent

2. Identificar l’objectiu principal 2.1. Està d’acord amb les finalitats del treball
realitzat
2.2. Comença amb un verb

3. Plantejar la hipòtesi 3.1. S’indiquen les variables dependents i
independents
3.2. S’indiquen les variables que es controlen
3.3. Es redacta utilitzant la forma: “Si..., aleshores
...”

4. Indicar els instruments
utilitzats

4.1. S’anoten tots
4.2. Són anomenats correctament



Noves estratègies avaluatives: rúbriques

Rúbriques o matrius de valoració:
www.4teachers.org (RUBISTAR)
www.authenticassessment.org
http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3

IMPORTANT:
Explicitar criteris
Elaborar-les amb els alumnes

http://www.4teachers.org/
http://www.authenticassessment.org/
http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3


Rúbrica o matriu de valoració

Desenvolup.
excel.lent

Desenvolup. 
adient

Desenvolup. 
millorable

Desenvolup. 
insuficient

Criteri 1 ….

Criteri 2

Criteri 3



Moltes gràcies
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