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l’autoavaluació i la coavaluació

Grup d’interès en avaluació 
de la pràctica acadèmica 

en els nous graus?

Ana Cadenato: cadenato@mmt.upc.edu
María Martínez: rosario martinez@upc eduMaría Martínez: rosario.martinez@upc.edu 
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Sobre l’avaluació a la UPC
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

 MARC PER AL DISSENY I LA IMPLANTACIÓ DELS PLANS
D’ESTUDIS DE GRAU A LA UPCD ESTUDIS DE GRAU A LA UPC

Acord núm. 38/2008 del Consell de Govern pel qual s’aprova del
marc per al disseny il a implantació dels plans d’estudis de grau a
la UPC, per que l’aprovi, si escau, el Consell Social.
Document aprovat per la Comissió de Docència i Estudiantat del
28 de març de 2008 i pel Consell de Govern del 9 d’abril de 2008.

Punt 5. Avaluació
 En un model d’aprenentatge basat en competències, avaluar

significa valorar el progrés de l‘estudiantat en l’assoliment dels
objectius proposats. En aquest context, l’avaluació ha de ser
continuada és a dir no ha d’acumular se en la etapa final delcontinuada, és a dir, no ha d’acumular-se en la etapa final del
aprenentatge,..
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Sobre l’avaluació a la UPC
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

 MARC PER AL DISSENY I LA IMPLANTACIÓ DELS PLANS
D’ESTUDIS DE GRAU A LA UPCD ESTUDIS DE GRAU A LA UPC

Punt 5.1. Característiques de l’avaluació
 Ha d’existir una relació coherent entre els objectius formatius les Ha d existir una relació coherent entre els objectius formatius, les

activitats planificades i els criteris d’avaluació.
 Es recomana que les activitats d’avaluació siguin freqüents i

de caire diferent.
 A títol orientatiu, les assignatures quadrimestrals haurien de

preveure un mínim de quatre activitats d’avaluació, a més de
les formatives, per tal de cobrir adequadament l’avaluació
sumativa.

Jornada d’innovació docent UPC 2009



Grup d’interès en 
avaluació de la

Funcions i importància de l’avaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

 Objectiu: Produir informació per tal que, tant el professorat com
l’estudiantat puguin determinar què cal fer per millorar el procésp g q p p
d’ensenyament-aprenentatge: Què faig amb tota aquesta informació?

 Sumativa: Acreditació davant tercers del nivell d’aprenentatge
 Quantitativa i assignació de qualificacions a les activitats

F ti P t l’ j t d l é d’ t t tò d Formativa: Permet l’ajust del procés d’aprenentatge autònom de
l’estudiantat de forma continua.
 Ajuda a l’estudiantat, mitjançant la corresponent retroalimentació per tal

d’assolir els objectius d’aprenentatge (informació del progrés)j p g ( p g )

F t Bl Bà i d F ió l’EEES (ICE UPC)
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Algunes tècniques d’avaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

 Autoavaluació: Participació de l’alumnat en l’avaluació del seu propi
treball

 Coavaluació: Participació de l’alumnat en l’avaluació del treball
d’altres companys

 Avantatges:
 Interiorització dels criteris de correcció (explicitació professorat)
 Hàbit de la reflexió del propi treball i identificació de les pròpies errades
 Esforç més gran per motivació, de cara a “quedar bé” amb els companys
 Es fomenta la capacitat crítica amb el treball dels altres
 Veuen solucions alternatives al propi treball
 Ajuden al professorat en l’avaluació i en la retroalimentació a temps Ajuden al professorat en l avaluació i en la retroalimentació a temps

F t Bl Bà i d F ió l’EEES (ICE UPC)
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Font: Bloc Bàsic de Formació per a l’EEES (ICE-UPC)



Grup d’interès en 
avaluació de la

Criteris d’avaluació o de qualitat
(rúbriques)avaluació de la 

pràctica acadèmica 
(rúbriques)
Guía amb criteris de qualitat en funció de escales de correcció

 Per què?
 Avaluar el progrés de l’aprenentatge de l’estudiantat o la seva

mancança, amb objectivitat i coherència
 Característiques:

 Ajuden al professorat a clarificar objectius d’aprenentatge i d’avaluació
(vinculació contingut-activitats curs)
Obj ti l é d’ l ió ( f t l t) Objectiven el procés d’avaluació (professorat o alumnat)

 Faciliten la comunicació dels resultats d’aprenentatge per a
l’estudiantat

 Permeten, a l’estudiantat, rebre una retroalimentació descriptiva i a, , p
temps (sumativa i formativa)

F t Bl Bà i d F ió l’EEES (ICE UPC)
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Rúbrica analítica per a un grup que
Grup d’interès en 
avaluació de la

Rúbrica analítica per a un grup que
avalua una exposició oral d’un treball 

Ben assolit Assolit No assolitavaluació de la 
pràctica acadèmica 

 Ben assolit Assolit  No assolit

Claredat 

L’exposició s’ha fet amb 
claredat. S’ha entès 
perfectament tot el que 
s’ha explicat. 

L’exposició ha estat força 
clara, tot i que hi ha hagut 
algun aspecte que no ha 
quedat del tot clar. 

No s’ha entès el que es 
volia explicar o s’ha 
explicat molt malament. 

Concreció 
L’explicació ha estat 
concreta i no s’ha entrat en 
matisos innecessaris. 

Es podria haver estat més 
concret i estalviar alguns 
matisos. 

Hi ha hagut un excés de 
matisos i aclariments. 

L’explicació ha seguit un L’explicació no ha estat del L’explicació no ha seguit 

Estructura 

ordre correcte (presentació 
del grup, descripció del 
material, lectura i 
justificació breu de la 

fi i ió )

tot ordenada i es podria 
haver trobat una fórmula 
més afortunada si s’hagués 
seguit un ordre lògic. Es 

i

cap mena d’estructura 
lògica. Es nota que no 
estava preparada. 

definició aportada). podria haver preparat un 
mica millor. 

Temps 
La presentació s’ha ajustat 
molt bé al temps que 
s’havia establert per fer la  

S’ha excedit o li ha mancat 
temps, però no en excés. 

Ha acabat molt ràpid o ha 
utilitzat molt més temps del 
previst  s’havia establert per fer-la. previst. 

Participació 

S’aprecia clarament que 
tots han treballat igual o si 
més no dóna aquesta 
sensació  

Dóna la sensació que algun 
component del grup ha 
treballat més o menys que 
els altres  

Es nota clarament que la 
participació majoritària es 
deu a un dels components 
o que algú no ha fet 
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sensació. els altres. o que algú no ha fet 
pràcticament res. 



Grup d’interès en 
avaluació de la

Per elaborar rúbriques:
http://rubistar.4teachers.org/index.phpavaluació de la 

pràctica acadèmica 

p g p p
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació d’autoavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, alumnat) Fonaments de Física. (Q1, DMN,  ETSPV, 80)

Contacte Antoni Isalgue i Jose Fco. Domínguez.

Avaluació (Formativa/sumativa) Formativa (Autoaprenentatge)

Descripció Autoavaluacio questionaris Atenea

Presencial o no presencial ATENEA

Grupal o individual Individual

Criteris de qualitat No

Retroalimentació Resolució de la prova a classeRetroalimentació Resolució de la prova a classe 

Particularitats Possibilitat de conèixer de forma immediata  desprès de 
la finalització del exercici, la solució  i la nota por part del 
alumnat
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alumnat.



Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació d’autoevaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Projectes (Q9, OI, 50)

Contacte Agueda García

Avaluació (Formativa/sumativa) Formativa (Autoaprenentatge)

Descripció Test (preguntes i respostes aleatòries, només 1 intent)

Presencial o no presencial ATENEA, 

Grupal o individual Individual

Criteris de qualitat Si (en los 9 qüestionaris)

Retroalimentació Puntuació + informació on estudiar els conceptes teòricsRetroalimentació Puntuació + informació on estudiar els conceptes teòrics 
no consolidats

Particularitats Voluntària, sense pes en la nota final de la assignatura 

Jornada d’innovació docent UPC 2009



Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació d’autoavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Termodinàmica (Q5 EI, 80)g ( )

Contacte Ana Cadenato

Avaluació (Formativa/sumativa) Autoaprenentatge  Sumativa

Descripció Publicación XVI CUIEET -2008

Presencial o no presencial ATENEA (Questionaris “incrustats”)

Grupal o individual Individual

Criteris de qualitat No

Retroalimentació Professorat en l’aula (sumativa)Retroalimentació Professorat en l aula (sumativa)

Particularitats Resolució “oficial“ al final de cada tema (Atenea).  

Jornada d’innovació docent UPC 2009



Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació d’autoavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Laboratori de Programació (Q2, ETT, 40)

Contacte Isabel Gallego

Avaluació (Formativa/sumativa) Formativa (Autoaprenentatge)

Descripció Programes d’ordinador

Presencial o no presencial ATENEA

Grupal o individual Individual

Criteris de qualitat si

Retroalimentació Informe raonat d’autoavaluacióRetroalimentació Informe raonat d autoavaluació

Particularitats Comparació amb solució “oficial” 
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació d’autoavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Components i Circuits (Q1, ETT, 25)

Contacte Josep Jordana Barnils

Avaluació (Formativa/sumativa) Formativa i sumativa

Descripció Correcció de problemes

Presencial o no presencial Presencial

Grupal o individual Individual

Criteris de qualitat Sí, juntament amb fotocòpies de resolució “oficial”

Retroalimentació Professorat a la mateixa sessióRetroalimentació Professorat a la mateixa sessió

Particularitats Criteris d’autoavaluació molt detallats per evitar 
subjectivitat a l’autocorrecció
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació d’autoavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Electrónica de Potencia (Q3, EI, 75)

C t t R b t Pi éContacte Robert Piqué

Avaluació (Formativa/sumativa) Formativa  i sumativa

Descripció Autoavaluació de portafoli de l’assignaturaDescripció p g

Presencial o no presencial Presencial

Grupal o individual Individual  amb suport grupalGrupal o individual p g p

Criteris de qualitat Sí

Retroalimentació Alumnat, companys/es i professorat

Particularitats Es realitza al final del curso mitjançant rúbrica. Inclou 
reflexió final sobre el procés d’aprenentatge de la 
assignatura
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’auto i de coavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Telemàtica (Q4, E T  Electrònica Industrial, 25)

Contacte Antoni Pérez

Avaluació (Formativa /sumativa) Formativa i Sumativa

Descripció ProjecteDescripció Projecte

Presencial o no presencial Presencial amb part no presencial

Grupal o individual Grupal (3 membres) + IndividualGrupal o individual Grupal (3 membres) + Individual

Criteris de qualitat Guió entregables i Rúbrica

Retroalimentació Professorat

Particularitats Actes amb autoavaluació formativa durant la 
realització. Auto i coavaluació del grup sumativa al 
final. Modificació nota projecte
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació de coavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Química I (Q2, EI, 50)

Contacte María Martínez

Avaluació (Formativa/sumativa) Sumativa (Avaluació Contínua)

Descripció Resolució de problemes

Presencial o no presencial Durant 3 sessions curs

Grupal o individual Grup (3-4); aprenentatge cooperatiu, Puzzle

Criteris de qualitat Sí, juntament amb resolució a pissarra

R t li t ió Al t i P f tRetroalimentació Alumnat i Professorat

Particularitats Cada grup (expert) avalua un problema, informe 
comú de grup 
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Exemple d’aplicació de coavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Tecnologia de Materials (Q8, EI, 110)

C t t M Nú i S láContacte M Núria Salán

Avaluació (Formativa /sumativa) Formativa

Descripció Treball Article de divulgacióDescripció Treball-Article de divulgació

Presencial o no presencial No presencial

Grupal o individual Grupal (2-5 membres)Grupal o individual p ( )

Criteris de qualitat No

Retroalimentació Altres 2 grups avaluadors i professorat 
(qüestionari)(qüestionari)

Particularitats Cada grup avalua 2 treballs aliens. Possibilitat de 
millorar el propi treball després de conèixer 
resultats. Treballs finals són material d’estudi 
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació de coavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Laboratori de Programació (Q2, ETT, 40)

Contacte Isabel Gallego

Avaluació (Formativa /sumativa) Sumativa

Descripció Projecte de programació

Presencial o no presencial Darrera sessió del curs

Grupal o individual Grup (3 membres)

Criteris de qualitat Sí

R t li t ió D’ lt l dRetroalimentació D’altres grups avaluadors

Particularitats Cada grup avalua dos projectes i compara amb el 
propi. Professor avalua en cas de discrepància.
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació de coavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Experimentació química (Q2, ETIQ, (15-20))

Contacte Roser Gorchs

Avaluació (Formativa /sumativa) Formativa i Sumativa

Descripció Valoració de Pòster d’un experiment de laboratori

Presencial o no presencial Presencial

G ( )Grupal o individual Grupal (2 membres)

Criteris de qualitat Sí, calificación 40% 

Retroalimentació D’altres grups avaluadors i professorat

Particularitats Durant  el curso realitzen més d’un pòster
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Exemple d’aplicació de coavaluació
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Assignatura (Q,Tit, nº alumnat) Fonaments de Projectes (Q6 EI, 70)

Contacte Daniel Garcia-Almiñana

Avaluació (Formativa /sumativa) Formativa

Descripció Exposició oral a la resta de classe del treball 
desenvolupat als laboratoris

Presencial o no presencial Presencial, a meitat de cursp

Grupal o individual Grup (8 grups en total)

Criteris de qualitat Sí, contrastació amb l’avaluació del tutor

Retroalimentació Sí, en forma gràfica sobre la percepció global per 
part de la resta de grups i del profesorat (gràfic)

Particularitats Tot l’estudiantat valora les presentacions de la resta 
de gr ps (e cepte la se a)
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Grup d’interès en 
avaluació de la

Quina opció és més adient? 
En quin moment?avaluació de la 

pràctica acadèmica 
En quin moment?
 Autoavaluacions:
 Solució única (comparació amb “oficial”)Solució única (comparació amb oficial )
 No-presencial (presencial)
 Formativa i d’autoaprenentatge ( no cal rubriques)
 individual individual
 informe d’errades per a la retroacció del professorat

 Coavaluacions: Coavaluacions: 
 Treballs (memòries, presentacions orals), projectes, pòsters
 Presencial (no presencial)
 Sumativa Cal l’ús de rúbriques Sumativa, Cal l ús de rúbriques, 
 Retroacció d’altres avaluadors, a més del professorat 
 grupal
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Gràcies a tothom del Grup UPC!! 
avaluació de la 
pràctica acadèmica 

Armengol, Jesús
Amante, Beatriz
Batet Lluis

Gorchs, Roser
Grau, DolorsBatet, Lluis

Bofill, Pau
Buenestado, Pablo
Cadenato Ana

,
Irigoyen, Rafael
Isalgue, Antoni
Jordana, JosepCadenato, Ana

Calafell, Margarita
Corral, De Ignacio
Domingo Joan

Martínez, María
Pérez, Antoni
Piqué, RobertDomingo, Joan

Dominguez, José Francisco
Fabregat, Jaume
Gallego, Isabel

Pretel, Carme
Rubio, Joana
Ruiz, Rafael
S lá N iGallego, Isabel

García-Almiñana, Daniel
García, Agueda

Salán, Nuria
Sánchez Robert, Francesc J.
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