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1. Guia d’Autoavaluació del portafolis intermedi 
 
 
Reflexió sobre les mostres: 
 

Perquè s’han seleccionat aquestes mostres? 

En quina mesura les mostres m’aporten la informació necessària que m’ajudarà a 

aconseguir l’objectiu marcat? 

En quin punt del procés es troben les mostres? 

Què he après durant el procés? 

Quins canvis percebo en el meu procés formatiu, a partir de l’anàlisi de les mostres? 

Quins canvis percebo en el meu procés de desenvolupament personal o professional, a 

partir de l’anàlisi de les mostres? 

 
Reestructuració: 
 

Puc percebre cap reestructuració en relació a conceptes, creences o pràctiques docents? 

En quina mesura s’ha estructurat la meva concepció dels processos d’aprenentatge-

ensenyament? 

Aquesta reestructuració inicia un procés de canvi? 

 
Transformació: 
 

He avançat en el meu procés formatiu? 

En quina mesura s’ha transformat la meva visió sobre l’ensenyament i la meva pràctica 

educativa? 

Què ha anat canviant en la meva pràctica docent al llarg d’aquest període? Exemplificar-

ho 

Comparant la selecció de les primeres mostres i de les últimes, quins canvis significatius 

aprecio? 

Quins èxits i quines limitacions puc tenir en les mostres? 

Necessito recollir més informació o dades sobre el mateix objectiu per continuar el procés? 

Què necessito per continuar (lectures, formació, assistència a jornades, etc.) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adaptació de la proposta d’ ATIENZA, 2009) 
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2. Guia d’Autoavaluació del portafolis final 
 
 

 
Contesta les següents preguntes: 
 
 

 Com avaluo el meu progrés? 

 He aconseguit  els objectius que m’havia proposat respecte als meus problemes? 

 He aconseguit  els objectius que m’havia proposat respecte  les meves carències? 

 He aconseguit  els objectius que m’havia proposat respecte als meus reptes? 

 Quines conclusions generals extrec de les consideracions i percepcions dels demés 
(companys, alumnes, etc.) ? 
 
 

(Adaptació de la proposta d’ ATIENZA, 2009) 

 Sí No Perquè 

He sigut capaç d’identificar el problema, la 
carència o el repte a partir del qual començar 
a treballar? 

   

He pres les decisions adequades per a iniciar 
el meu procés de millora personal? 

   

L’anàlisi de les mostres, m’ha portat informació 
respecte als meus objectius? 

   

He dissenyat una actuació / Intervenció 
adequada? 

   

He sigut capaç d’extraure la retroalimentació 
dels resultats obtinguts? 

   

Aquesta retroalimentació m’ha portat a 
reestructurar la meva percepció del procés 
d’aprenentatge-ensenyament i, com a 
conseqüència, aquestes noves percepcions 
afecten al meu sistema de creences, als 
conceptes que utilitzo o a la meva pràctica 
docent? 

   

Sí hi ha hagut canvis, els puc constatar en 
actuacions concretes? 
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3. Rúbrica d’Autoavaluació i d’Avaluació per part del centre 
 
 
 
 

CRITERI INDICADOR VALORACIÓ 

Nivell de 
Reflexió i èxits 
d’aprenentatge 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor ÒPTIM 

Entre un 50% i un 70% amb qualificació 
acceptable o millor i/o entre un 35% i un 50% 
admirable o millor 

SATISFACTORI 

Menys d’un 50% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 35% d’admirable o millor INSATISFACTORI 

Coherència del 
contingut 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor ÒPTIM 

Entre un 50% i un 70% amb qualificació 
acceptable o millor i/o entre un 35% i un 50% 
admirable o millor 

SATISFACTORI 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor INSATISFACTORI 

Organització i 
continguts 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor ÒPTIM 

Entre un 50% i un 70% amb qualificació 
acceptable o millor i/o entre un 35% i un 50% 
admirable o millor 

SATISFACTORI 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor INSATISFACTORI 

Coavaluació 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor ÒPTIM 

Entre un 50% i un 70% amb qualificació 
acceptable o millor i/o entre un 35% i un 50% 
admirable o millor 

SATISFACTORI 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor INSATISFACTORI 

Autoavaluació 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor ÒPTIM 

Entre un 50% i un 70% amb qualificació 
acceptable o millor i/o entre un 35% i un 50% 
admirable o millor 

SATISFACTORI 

Més d’un 70% amb qualificació acceptable o 
millor i més d’un 50% d’admirable o millor INSATISFACTORI 
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4. Rúbrica d’Avaluació de la Implantació 
 
 

CRITERI/ 
VALORACIÓ ÒPTIM SATIFACTORI MILLORABLE 

Observacions de companys  Més de cinc cada 
trimestre 

Entre tres i cinc 
cada trimestre 

Menys de tres 
cada trimestre 

Programació  (mostres, 
evidències i reflexió) 

Més de una dos 
al trimestre 

Una o dos al 
trimestre 

Cap cada 
trimestre 

Activitats  (mostres, 
evidències i reflexió) 

Més de sis dos al 
trimestre 

Entre tres i sis 
cada trimestre 

Menys de tres 
cada trimestre 

Projectes  (mostres, 
evidències i reflexió) 

Més de tres cada 
curs 

Dos o tres cada 
curs 

Menys de dos 
cada curs 

Pla de millora Personal 
(mostres, evidències i 

reflexió) 

Més de tres 
objectius cada 

trimestre 

Dos o tres 
objectius cada 

trimestre 

Menys de dos 
objectius cada 

trimestre 

Camps de Coneixement 
(mostres, evidències i 

reflexió) 

Més de dos 
objectius cada 

trimestre 

Un o dos 
objectius cada 

trimestre 

Cap cada 
trimestre 
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5. Rúbrica de Coavaluació i d’Avaluació per part del centre 
 

CRITERI/ 
VALORACIÓ EXCEPCIONAL ADMIRABLE ACCEPTABLE AMATEUR 

Nivell de 
Reflexió i èxits 
d’aprenentatge 

L'autor escriu en un to personal, 
clar i amb exemples senzills. 
Les seves reflexions manifesten 
qui és com a persona, professor 
i professional. Porta a terme un 
procés de autoavaluació i 
aprenentatge sobre els 
desafiaments que se li 
presenten en la seva praxi 
(problemàtiques, necessitats, 
debilitats, fortaleses, millores, 
etc). Manifesta una teoria cap a 
la  pràctica (va més enllà del pla 
descriptiu). Valora els aspectes 
ètics. Es preocupa per les 
propostes on els estudiants 
puguin aprendre (no només 
memoritzar). 

L'autor escriu en un to personal, 
clar i amb exemples senzills. 
Les seves reflexions manifesten 
qui és com a persona, professor 
i professional, les seves 
reflexions 
es basen en el "aquí i ara ": la 
seva tasca a l'aula, de la seva 
pràctica. El procés de 
autoavaluació i aprenentatge 
sobre els desafiaments que se li 
presenten en la seva praxi 
(problemàtiques, necessitats, 
debilitats, fortaleses, millores, 
etc.) està en un pla de 
desenvolupament. La reflexió 
sobre la seva praxi és 
descriptiva. 

L'autor no escriu en un to 
personal, mostra pocs 
exemples d’allò que expressa. 
 
 Les reflexions sobre  la seva 
praxi es mostren de manera 
“amateur“ (desafiaments, 
necessitats, problemàtiques, 
fortaleses) 
 
 El seu enfoc és descriptiu. Hi 
ha poca relació entre les seves 
evidències i les seves 
reflexions. 

L'autor pot desenvolupar de 
manera més clara el procés 
reflexiu entorn de la seva 
persona, el seu rol com docent 
o professional. 
 
Els seus exemples podrien tenir 
un major desenvolupament, el 
que reflectiria un grau més de 
autoconeixement i reflexió 
sobre la seva praxi. La relació 
entre les evidències i les seves 
reflexions és “amateur”. 

Coherència del 
contingut 

L'autor justifica i reflexiona 
sobre la selecció i diversitat de 
les evidències presentades (tant 
pròpies, com de companys i 
alumnes, com ara 
aprenentatges assolits pels 
seus alumnes, innovacions 
educatives, canvis en la seva 
pràctica (per mínims que 
siguin) que els hagin portat a la 
millora d’aquesta 

L'autor mostra diversitat en les 
evidències que presenta, 
encara que els arguments amb 
què justifica seva selecció 
podrien estar majoritàriament 
relacionats amb les rúbriques. 
La seva selecció se centra més 
en la seva pròpia experiència 
que en la dels altres. 

L'autor pot fer un procés encara 
més reflexiu i justificat sobre la 
selecció de les evidències, així 
com de la varietat de les 
mostres. 

L'autor mostra un procés 
reflexiu poc evident. Justifica de 
manera massa bàsica les 
evidències que presenta. 
Aquestes són escasses. 

Organització i 
continguts 

És fàcil de llegir i de trobar-hi la 
informació. La major part de la 
informació és actual. 

És fàcil de llegir però no sempre 
de trobar-hi la informació. 
Només una part de la 
informació és actual. 

El portafolis podria estar més 
ben ordenat per a una lectura 
més fàcil. La informació no és 
actual. 

El portafolis podria estar més 
ben ordenat per a una lectura 
més fàcil. Hi ha poca informació 
i no és actual 

Coavaluació 
Es mostra disposició al diàleg, 
crítiques i aportacions de 
companys 

Es mostra una disposició 
limitada al diàleg,  crítiques i 
aportacions de companys 

Es mostra poca disposició al 
diàleg,  crítiques i aportacions 
de companys 

No es mostra disposició al 
diàleg,  crítiques i aportacions 
de companys 

Autoavaluació 
 

L’autor respon de manera 
reflexiva i profunda a les 
qüestions de de la guia 
d’autoavaluació 

L’autor respon de manera 
reflexiva a les qüestions de de 
la guia d’autoavaluació 

L’autor respon a les preguntes 
però podria haver-hi una major 
profunditat en la reflexió de les 
qüestions de la guia  

L’autor no respon a les 
preguntes de les qüestions de 
la guia d’avaluació 




	Portada Annex III
	AnnexIII
	1. Guia d’Autoavaluació del portafolis intermedi
	2. Guia d’Autoavaluació del portafolis final
	3. Rúbrica d’Autoavaluació i d’Avaluació per part del centre
	4. Rúbrica d’Avaluació de la Implantació
	5. Rúbrica de Coavaluació i d’Avaluació per part del centre

	Página en blanco

