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Objectius

Introducció
Els grups d’alumnes fan presentacions orals de 15-20 minuts de
durada a la resta de companys, qui els avaluen en base a tres
criteris. El feed-back generat es complementa amb l’avaluació
individual dels professors de l’assignatura.

Coavaluació sobre les
presentacions orals
a les assignatures:

Facilitar els recursos necessaris per presentacions eficaces.
Participar en el desenvolupament de la competència genèrica
corresponent a comunicació oral eficaç.
Participar en el desenvolupament de la competència genèrica
corresponent a capacitat de síntesi.

Fonaments de Projectes

(obligatòria de 4.5 crèdits, 6è quad. d’Enginyeria Industrial)

Projectes

(obligatòria de 6 crèdits, 7è quad. d’Enginyeria Aeronàutica)

Emprenedoria i innovació

Introduir activitats d’avaluació formativa envers els companys.
L’estudiantat, en veure la presentació del seu grup i el de la resta de
grups, experimenta i descobreix els aspectes millorables del seu
treball al mateix temps que aprèn del treball dels seus companys
(peer-learning).

Sostenibilitat i compromís social

Set competències
genèriques que han
d’incorporar-se als
Plans d’Estudis de
Grau que s’imparteixin
a la Universitat:

Avaluació

Tercera llengua
Comunicació eficaç oral i escrita
Treball en equip
Ús solvent dels recursos d'informació

Explicació
entenedora?

S’ha entès de què va i com s’enfoca el capítol
exposat?.

Presentació
treballada?

Dóna la sensació d’haver-se assajat? Hi ha
nerviosisme? Presentació llegida en paper o a la
pantalla?.

Valoració
transparències

Lletres massa petites? Massa text? Colors
encertats? Imatges explicatives?.

Aprenentatge autònom
Metodologia de treball

PBL (Project Based Learning)

Resultats

Figura 1 - Resultats Enginyeria Industrial QT2009

Figura 3 - Resultats Enginyeria Aeronàutica QP2009

Figura 2 - Resultats Enginyeria Industrial QP2010

Figura 4 - Resultats Enginyeria Aeronàutica QP2010

Conclusions
Les experiències de coavaluació són un element que convé considerar en
el desenvolupament de les competències genèriques i també com una
eina que permet alleugerir part de feina del professorat.

En el cas de l’enginyeria industrial, degut a que estan més acostumats a
desenvolupar presentacions orals, es considera que els resultats de les
coavaluacions són més encertades.

En general es detecta, en l’estudiantat d’enginyeria aeronàutica, una
certa predisposició a atorgar puntuacions força més elevades del que
seria esperable. Manca una graella amb més detall a l’escala d’avaluació.

La participació de l'estudiantat a la avaluació augmenta la confiança de
les observacions del seu treball, ja que la nota la posen els seus
companys en un entorn d'igual a igual.

