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1. Resum 

Avaluar i els resultats d’aquesta avaluació son, normalment, la part més important per als 

alumnes. Tant important, que la majoria de vegades, es centren en els resultats i no en 

l’assimilació, en la posta en pràctica, en com hem arribat fins aquí, en aprendre a aprendre. 

Des la perspectiva de l’avaluació formativa, es poden arribar a assolir determinades 

competències bàsiques que l’alumne haurà de posar en pràctica al llarg de la seva vida per tal 

d’adaptar-se a la societat canviant en la que vivim, entendre la percepció dels aprenentatges 

específics i transversals necessaris i la importància de saber avaluar per saber com aprenem. 

Ens trobem davant de diferents tipus d’avaluacions, cadascunes amb els seus pros i contres, 

amb el dubte de si és necessari que els professors avaluïn com ho han fet fins ara o que per 

altre banda, siguin els guies perquè els alumnes puguin ser els propis avaluadors.   

En aquest treball es comparen els resultats d’avaluació obtinguts mitjançant el mètode de 

coavaluació i els resultats obtinguts pel docent, per diferents activitats proposades en un Cicle 

Formatiu de Grau Mig. 
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2. Introducció 

2.1 Presentació 

El present treball és el producte del estudi i del anàlisi dels avantatges, millores i beneficis a 

l’educació que promou la visió des del punt de vista competencial i centrat principalment en 

els mètodes d’avaluació participativa i formativa. 

Dintre d’aquests tipus d’avaluació, ens trobem amb diferents mètodes (segons l’agent 

avaluador): Autoavaluació, coavaluació o heteroavaluació. 

La Coavaluació es presenta com un mètode de tu a tu, on els alumnes poden participar, 

proposar, criticar, construir en col·laboració amb altres companys i amb la guia del 

professor. Un mètode d’avaluació on els alumnes son els protagonistes. 

Recordo el que significava pels alumnes el procés d’avaluació: el moment crucial, el 

moment decisiu, el moment en el qual es decidia si sabies o no sabies sobre un tema i el 

moment que marcava si podies arribar o no a una fita. 

Com pot afectar aquest estrès, als alumnes? Quin son els efectes a llarg termini sobre el 

seu caràcter? Com pot afectar el fracàs en el seu desenvolupament com a persona? 

En el meu cas particular, recordo aprofitar molt poc les classes, recordo estudiar 1 o 2 dies 

abans i memoritzar el temari d’un examen, de manera que passades unes setmanes no 

recordava res o molt poc la matèria estudiada. Totes les matèries les estudiava igual, 

memoritzant, sense trobar l’aplicació a la vida real i per tant, sense tenir consciència del 

que havia après. 

Amb el pas del temps i un cop vaig començar a treballar al “món real”, vaig sentir un canvi 

a nivell intel·lectual, més facilitat per entendre com aprendre, com fer servir les eines 

d’aprenentatge i sent molt més conscient del meu aprenentatge, sense proves, sense 

exàmens. 

Som anècdotes del sistema educatiu, de les proves, de l’herència d’altres èpoques i de les 

ineficiències del sistema. 

Com d’important és assegurar que un mestre és adient per ser mestre? Com d’important és 

assegurar-se que els alumnes aprenen realment deixant al marge els mètodes fins ara 

utilitzats? 

Un cop començat el màster de professorat i sentit els beneficis de l’ensenyament-

aprenentatge amb l’aplicació de competències bàsiques, amb mètodes de treball 

cooperatiu i amb mètodes d’avaluació formativa, més importància li dono a l’avaluació. 

Però ara bé, com podem assegurar que l’avaluació d’un alumne sigui igual a la del 

professor? O si es què ha d’ésser igual... Quins beneficis trobem a que sigui el propi 

alumne qui avaluï? Serà l’alumne més conscient del seus errors i del seu propi 

aprenentatge quan ha d’avaluar? Quina altre informació podem obtenir d’aquest tipus 

d’avaluació? Milloraran les competències  d’aquests alumnes a través de l’avaluació? 

2.2 Objectius i continguts del treball 

A partir de les preguntes i hipòtesis relacionades amb l’aplicació del mètode de 

coavaluació es presenten un seguit d’objectius que es tractaran de complir en aquest 

treball, així com una sèrie de punts que s’estudiaran durant la interacció a classe i aplicació 

del mètode: 
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1. Triar activitats d'avaluació dins d'una unitat formativa i preparar una rúbrica 

per la seva qualificació quantitativa. 

o La versió de l’alumne estarà adaptada per la seva correcta interpretació, 

seguin els criteris d’avaluació propis de la UF (Unitat Formativa) i els CA 

(Criteri d’avaluació) propis aplicats a l’activitat. 

2. Verificar si la qualificació quantitativa que fa un alumne sobre l’activitat 

s’aproxima a la qualificació que fa el professor sobre la mateixa activitat. 

3. Comparar quantitativament l’actuació individual i grupal (individual i 

colectivament) al voltant d’aquestes qualificacions de l’alumnat. 

o Les activitats es realitzaran en grup i el resultats propis de l’avaluació es 

compararan de forma individual i de forma grupal. 

4. Verificar si la delegació de responsabilitat en l’alumnat repercuteix en la seva 

manera de qualificar quantitativament l’activitat. 

o Comparant els resultats entre alumnes i grups buscarem una relació 

quantitativa de les possibles desviacions 

5. Analitzar qualitativament la forma d’avaluar de l’alumnat i els aspectes que 

tenen més en compte. 

2.3 Marc Legal. Com s’avalua? 

Un altre de les preguntes que m’he fet, d’ençà vaig començar el màster de professorat, és: 

Hi ha una normativa que determini com avaluar?  

No, no hi ha normativa al respecte. Sí que es diu el que s’ha d’avaluar, a partir dels Ras i 

els criteris d’avaluació que es troben al decret curricular de cada Cicle formatiu, però no el 

mètode a seguir o com adaptar-se a cada alumne. 

2.4 L’avaluació com a part de la formació 

“Diga’m com avalues, i et diré que aprenen els estudiants” (Struyven, K., Dochy, F. i 
JANSSENS, S. ,2005). 
Sembla que els mètodes i formes d’avaluació habituals deixen al marge l’avaluació de la 
resta d’activitats d’aprenentatge. Però realment com ha d’intervenir l’avaluació dintre 
d’aquestes activitats? On comença i on acaba l’avaluació? 
 
A nivell general, i si seguim els mètodes més tradicionals, sembla que l’avaluació sigui un 
fase independent, un element autònom i hostil, que s’aplica un cop s’acaba la fase 
d’ensenyament – aprenentatge. És a més la fase que tanca un tema, una assignatura, una 
UF, un cicle de batxillerat.  

2.4.1 Què és l’avaluació? 

És important analitzar el significat de la paraula avaluació i la seva aplicació al llarg del 
segles per poder entendre millor el seu ús: 

2.4.2 Evolució de l’avaluació: 

 “L’avaluació es constitueix històricament com un instrument ideal de selecció i 
control”  

 “Al segle passat apareixen com activitat i tècnica el nombre de la qual fou 
examen, el qual pretenia valorar els coneixements que posseïen els alumnes 
després de l’ensenyament impartit.” 

 “Ja al segle XX apareix el concepte “test” substituint al d’examen. El test es 
considerat, a llavors, com un instrument científic vàlid i objectiu”  

 “L’avaluació educativa ha nascut i s’ha desenvolupat al segle XX, sota 
l’emparament de la psicologia experimental. Es concep com una activitat 
sistemàtica integrada dins del procés educatiu, i la seva finalitat és optimització 
del mateix. Té com objectiu proporcionar la màxima informació per a millorar 
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aquest procés, reajustant els objectius, revisant críticament plans, programes, 
mètodes i recursos, facilitat la màxima ajuda i orientació als alumnes.”  
(Rosales, 2014) 

 
Podem veure, aleshores, l’evolució de l’avaluació com a “mesurador” dels 
coneixements al llarg de la història, com un concepte que ha anat evolucionant per tal 
de reajustar els aprenentatges i l’orientació de les matèries.  
És important, per tant, que els professors reconeguin de forma clara els tipus 
d’avaluacions que es poden aplicar; quan és només una avaluació sumativa o una 
formativa, com aplicar-les i com avaluar per tal de treure resultats objectius que ajudin 
als docents a reorientar les activitats d’ensenyament aprenentatge. 

2.4.3 La por a ser avaluat. Estrès acadèmic 

L’avaluació pot afectar de forma diferent a cada alumne. La por a suspendre, la por al 
fracàs i la negació a sotmetre`s a l’avaluació per tal d’evitar la frustració estan presents 
a l’aula i és convenient reduir aquest estrès per tal de millorar el resultats de l’avaluació 
i la participació a l’aula 
 
Tal com afirma Sanmartí (2018) “L'avaluació és la por dels alumnes i el poder dels 
mestres: "Si fas això, suspendràs". El mestre fa fer moltes coses a classe, però qui s'ha 
d'avaluar és el mateix alumne.” 
 
Altres autors afirmen; “Es muy importante crear un ambiente, un clima en el aula no 
amenazador, de forma que los que aprenden sientan que sus ideas van a ser 
escuchadas [...] porque cualquiera de nosotros, cuando vamos a aprender algo nuevo, 
necesitamos oportunidades de equivocarnos y de volver a pensar las cosas por 
nosotros mismos. No siempre se da con la respuesta correcta a la primera. Así que ese 
tipo de clima ayuda al aprendizaje individual”. (Jiménez, 1998). 

Crec que a ningú li agrada fracassar o suspendre i des de etapes molt inicials de la 

etapa educativa s’ensenya las alumnes que s’ha d’aprovar. Que suspendre està 

malament. No es treballa l’autoestima, ni l’enfrontament al suspens. 

Considero, que aquests punts i valors s’haurien de treballar de forma conjunta, des de 

etapes inicials de l’educació per tal de garantir i propiciar un ambient adequat on l’error 

sigui una part de l’aprenentatge i no una cosa a amagar. 

“La condición necesaria para que los alumnos aprendan a regular sus ideas y prácticas 

es el cambio en el estatus del error. De ser algo que se tiene que esconder, debe pasar 

a ser algo totalmente normal y positivo en cualquier proceso de aprendizaje. Se 

aprende porque nuestras ideas, procedimientos y actitudes pueden evolucionar.” 

(Sanmartí, 2008) 

2.4.4 Definicions de l’avaluació: 

Si busquem definicions d’avaluació, en trobem moltes i totes poden encabir-se dintre 
del que entenem com a avaluació: 
 

 “és un procés de delinear, obtenir i proveir informació per a jutjar alternatives 
de decisió” (Stuffebeam, 1993) 

 “És un etapa del procés educatiu on es ponderen els resultats previstos als 
objectius havent-los especificat amb anterioritat”. (Lafourcade ,1992) 

 “El procés de recollida i tractament d’informacions pertinents, vàlides i fiables 
per permetre als actors interessats, prendre decisions que s’imposin per a 
millorar les accions i els resultats”. (UNESCO, 2005) 

 “L’avaluació, entesa com un conjunt d’activitats que possibiliten identificar 
errors, comprendre les seves causes i prendre decisions per a superar-les.”  
(Perrenoud, 1993) 
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Veiem, per tant, que els conceptes de jutjar, i prendre decisions es troben a totes les 
definicions esmentades sobre l’avaluació. 
Entenem, doncs, per una banda que l’avaluació ha de tenir una part d’obtenció de 
dades, de resultats i de valors numèrics que ajudin a mesurar els resultats d’un 
aprenentatge. I d’altre costat, que l’avaluació ha de servir per prendre decisions, 
entendre les causes d’uns resultats i emprendre accions per poder millorar els resultats. 
Podem dir, per tant, que l’avaluació ha de tenir un part sumativa (calificar nivells) i una 
altre part formativa (per adaptar i prendre decisions). 

2.4.5 Tipus d’avaluacions segons l’orientació 

“Per què no deixar de pensar  que l’avaluació només serveix per indicar-nos que els 

estudiants fracassen i que els estudiants tenen èxit? Per què no pensar que els propis 

procediments d’ensenyament i d’avaluació poden ser en gran mesura els responsables 

del fracàs escolar?” (Neus Sanmartí, 2008) 

Quan pensem en la educació i els seus mètodes d’avaluació “tradicionals” sembla que 

ens haguem de centrar en un tipus d’avaluació, una avaluació sumativa, d’exàmens i 

proves o la màxima expressió final és un número que determinar un coneixement. Hi ha 

estudis que diuen que l’alumne, en la majoria dels casos, no fa cas d’aquesta nota. Per 

tant, com pot ser conscient dels seus errors i de com corregir-los? 

La realitat és que qualsevol tipus d’avaluació i d’instrument avaluador poden ser adients 

en un moment determinat de l’ensenyament – aprenentatge, sempre i quan s’apliquin 

amb criteri. 

A més, s’ha de tenir en compte que un alumne no té els mateixos coneixements al 

principi que al final d’una etapa d’aprenentatge (per això la importància de l’aplicació 

d’una avaluació diagnostica per fixar els coneixements previs).  

L’aplicació d’una avaluació formativa, aplicada correctament, ajudaria al professor a 

poder adaptar correctament els ensenyament, mentre que l’avaluació sumativa ens 

donaria valors per mesurar l’evolució de cada alumne. 

És per tant important l’aplicació de diversos tipus d’avaluacions i d’eines d’avaluacions. 

“L’avaluació s’ha de configurar com un procés permanent, sistemàtic i planificat que 

proporcioni informació útil, oportuna i confiable, sobre els diferents aspectes del procés 

educatiu” (Blanco et al. citat per Gessa, 2010). 

Només estudiant el dia anterior, es pot aprovar? 

Doncs sí, però quina serà la qualitat d’aquest resultat? Desprès de 2 setmanes, 

l’alumne recordarà la teoria? I els errors d’aquesta prova, els continuarà fent? Com els 

ha de corregir? 

“S’han de revisar les formes de compartir amb els alumnes la informació recollida 

quan s’avalua. Les notes numèriques no donen informació útil per regular 

aprenentatges, ja que dos números similars poden ser indicadors de problemes molt 

diversos. I avaluar sense compartir significats no te sentit, és una pèrdua de tems 

per qui ensenya i per a qui aprèn”.  (Sanmartí, 2008) 

Caldria fer una distinció d’aquests 2 tipus d’avaluació d’enfoc, per tal de diferenciar els 

punts i finalitats principals i analitzar com poden conviure. 
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2.4.5.1 Avaluació Sumativa 

“Al contrari (que l’avaluació formativa), l’avaluació qualificadora es vista com un últim 

judici, que intervé al final d’una etapa, d’un curs, d’una unitat didàctica i, en aquest 

estadi ja no hi ha temps d’aprendre més, és el moment del balanç, l’hora de la 

veritat”. (Perrenoud, 2001) 

L’avaluació sumativa, pot considar-se com la tradicional, la que coneixem, 

l’arxienemiga de l’avaluació formativa. S’ha de tenir en compte, però, que l’avaluació 

sumativa es necessària per poder obtenir resultats que donin evidències de la bona 

aplicació de la avaluació i mètodes formatius, que serveixi per seleccionar a 

persones per la realització de determinades posicions, etc... 

És per tant indispensable com a mètode avaluador, però ha d’ésser l’únic? 

S’analitzen els resultats i els errors perquè els alumnes no ho tornin a fer? 

“La funció qualificadora i seleccionadora de l’avaluació també és important. No es 

pot obviar  i els seus resultats depenen en gran mesura de la qualitat avaluació-

regulació realitzada al llarg dels processos d’ensenyament i aprenentatge.” 

(Sanmartí, 2008). 

A diferència també de l’avaluació formativa, l’avaluació sumativa o qualificativa es 

pot considerar com l’últim esglaó, la nota final que determinarà l’èxit o fracàs de la 

correcta aplicació de l’avaluació formativa. 

 

Per altre banda i tenint em compte l’estrès acadèmic que podria generar el fracàs, 

és convenient fer proves o exàmens qualificatius sense tenir l’èxit garantit? Com 

s’indicava  a punts anteriors, el fracàs pot generar conseqüències emocionals. 

“Al nostre sistema educatiu els alumnes van massa vegades a un examen sense 

saber si saben , a provar sort”. (Sanmartí, 2008) 

 

Quines son les funcions i finalitats de l’avaluació sumativa? 

 

 Establir balanços fiables dels resultats obtinguts al final d’un procés 

d’ensenyament – aprenentatge. 

 Assignar la qualificació a cada alumne que reflecteixi la proporció dels 

objectius aconseguits. 

2.4.5.2  Avaluació Formativa 

“La investigació sobre avaluació (Black y William, 1998a) demostra que només quan 

es reforça el seu caràcter formatiu, i està integrat en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge, els resultats finals milloren. Un estudi realitzat per aquests autors 

demostra que quan els professors retornen sistemàticament els treballs amb 

comentaris sobre els èxits i els aspectes millorables, sense puntuar-los, els resultats 

dels estudiants milloren, mentres que quan se’ls retornen amb una nota, no hi ha 

cap canvi. És més, si es retornen amb comentaris i puntuats, els resultats tampoc 

milloren, ja que es estudiants només presten atenció a la nota obtinguda.” (Black, P.; 

williams D., 1998a) 

L’avaluació formativa s’aplica durant l’activitat d’ensenyament – aprenentatge, 

mentre que el professor encara està a temps de detectar les deficiències dels seus 

alumnes i d’aplicar solucions pertinents per millorar el procés d’aprenentatge dels 

alumnes. 
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Sembla, doncs, més integrada en el procés d’aprenentatge, treballant d’una forma 

transversal i observant l’evolució dels alumnes, intervenint quan es veu una 

deficiència, atacant els punts febles quan es detecten i col·laborant amb l’avaluació 

sumativa per tal que l’alumne obtingui resultats bons, però de qualitat. 

Quines son les funcions i finalitats de l’avaluació formativa? 

 

 Perfeccionar i enriquir els resultats de l’acció educativa, al avaluador i a tots 

els participants del sistema. 

 Facilita la presa de decisions a temps. 

 Observació de l’activitat i la anàlisi de tasques per treure conclusions dels 

resultats i del propi procés avaluador. 

 Apreciar la qualitat del treball acadèmic realitzat. 

“La principal finalitat de l’avaluació formativa és que els alumnes construeixin un bon 

sistema intern de pilotatge per aprendre i millorin progressivament el problema del 

aprenentatge, i en general de la formació, s’ha de plantejar més en termes de la 

lògica del que aprèn i d’accés a l’autonomia, que en termes de la lògica del expert” 

(Nunziati, 1990). 

2.4.6 Classificació d’avaluació segons l’agent avaluador 

És important saber qui avalua i entendre les diferències dels resultats entre cada agent 
avaluador. Els resultats seran diferents? Com convertir una avaluació en un procés 
objectiu on els diferents avaluadors arribin als mateixos resultats? Com aconseguir que 
el procés d’avaluació sigui coherent i estable? És aconsellable que l’alumne intervingui 
en el seu procés d’avaluació? 
 
“Fins i tot, s’ha pogut comprovar, que en alguns casos, els alumnes tarden més d’un 
any a reconèixer què comporta autoregular-se, la qual cosa reafirma la importància 
d’un treball coherent entre el professorat d’un centre.” (Sanmartí, 2010) 

2.4.6.1 Autoavaluació 

“quan algú avalua el seu propi acompliment, amb el propòsit d’autoqualificar-se, amb 

la finalitat de prendre consciència dels seus propis aprenentatges i dels factors que 

intervenen, per retroalimentar els coneixements tractats”. (Carpena, 2001) 

“Primer has d’aconseguir que la majoria ho faci bé. Però tinc exemples de nanos que 
es suspenen a ells mateixos. Si tenen clars els criteris clars i els has pactat, es pot 
fer. L’experiència dels centres que ho han fet és que em un 90 o 95% dels casos 
coincideix l’avaluació del mestre amb la de l’alumne.” (Sanmartí, 2008) 

A diferència de l’heteroavaluació, l’autoavaluació implica al alumne, que s’ha de fer 

responsable del seu aprenentatge, del seus errors, de la seva autonomia. 

2.4.6.2 Coavaluació 

Topping (1998) defineix la coavaluació com la “disposició en la qual els individus 

consideren la quantitat, nivell, valor, qualitat o èxit dels productes o resultats de 

l’aprenentatge de companys d’igual estatus” (citat per Jiménez i Llitjós, 2006). 

“Es el estudiante quien descubre cuál es el nuevo conocimiento. Más bien el 

estudiante va identificando lo que conoce, lo que observa y lo que dicen los demás; 

valora si le interesa o no, y toma decisiones sobre si le es útil incorporar los nuevos 

datos y las nuevas formas de razonar, hacer o hablar. Y el enseñante también evalúa 

qué sucede en el aula, cómo los estudiantes razonan y actúan, y toma decisiones 

sobre qué situaciones didácticas, qué actividades, qué propuestas plantea al grupo, 
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que faciliten la superación de las dificultades con las que sin duda se van 

encontrando los que aprenden.” (Neus Sanmartí, 2008) 

2.4.7 Pros i contres de l’autoavaluació i coavaluació 

Tot i que l’heteroavaluació pot ser un mètode adequat per portar a terme una avaluació 

formativa, ens interessa desenvolupar l’esperit crític de l’alumne a partir de 

desenvolupar el seu rol com avaluadors i mitjançant tasques cooperatives. Per aquesta 

raó, filtrem cap a coavaluació i autoavaluació. 

Com tot mètode d’avaluació, el mètode de coavaluació i autoavaluació poden tenir 

avantatges i inconvenients. S’han de tenir en compte, per tal de poder estructurar de 

forma correcta les activitats i les rúbriques d’avaluació. 

 

Taula 1. Avantatges i inconvenients de l'autoavaluació i coavaluació 

Mètode 
d’avaluació 

(segons l’agent 
avaluador) 

Avantatges Inconvenients 

 Autoavaluació: 
Del propi 
alumne. 

 
 Apropaments als alumnes 

per part del professor 
 Metodologia innovadora 

pels alumnes. 
 Alumnes protagonistes 

dels seu aprenentatge i 
no el professor. 

 Els alumnes adquireixen 
més esperit crític, 
autònom i responsable. 

 Permet reconèixer el grau 
d’honestedat dels 
alumnes. 

 Es promou l’empatia 
 Estimula l’aprenentatge 

significatiu. 
 No s’imposa la nota. 
 Pren consciència del seu 

treball. 
 S’elimina la por a 

l’avaluació i la imatge del 
professor com a únic 
examinador. 

 
 Assegurar que els alumnes 

es prenguin seriosament 
aquest procés. 

 Acceptar resultats injustos. 
 Es requereix un seguiment 

diari dels alumnes. 
 Exigeix un procés 

d’aprenentatge per 
l’alumne per que canviï la 
seva mentalitat. 

 Perdre el sentit de la 
realitat. 

 Preocupar-se només per la 
nota. 

 Conflictes entres els 
alumnes que respecten els 
principis de la 
autoavaluació i els que no 
el respecten. 

 Infravaloració o 
sobrevaloració 

 Enganyar-se a si mateix. 
 No sempre està preparat 

per autovaluar-se. 
 

 Coavaluació: 
Entre alumnes. 

 
 Metodologia innovadora 

pels alumnes. 
 Anima als estudiants 
 Respecta les idees dels 

altres 
 Els alumnes adquireixen 

més esperit crític, 
autònom i responsable. 

 Assegurar que els alumnes 
es prenguin seriosament 
aquest procés. 

 Acceptar resultats injustos. 
 Es requereix un seguiment 

diari dels alumnes. 
 Exigeix un procés 

d’aprenentatge per 
l’alumne per que canviï la 
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 Permet reconèixer el grau 
d’honestedat dels 
alumnes. 

 Es promou l’empatia 
 Fa que els alumnes 

puguin tenir opinions 
d’altres alumnes. 

 Els fa part d’una 
comunitat. 

 Els anima a participar al 
desenvolupament de la 
classe. 

 L’alumne pren 
consciència del seu 
treball 

 Deixen de veure al 
professor com un 
examinador. 

 No s’imposa la nota. 
 

seva mentalitat. 
 Perdre el sentit de la 

realitat. 
 Preocupar-se només per la 

nota. 
 Conflictes entres els 

alumnes que respecten els 
principis de la 
autoavaluació i els que no 
el respecten. 

 Infravaloració o 
sobrevaloració 

 Avaluar malament per 
companyerisme. 

 No sempre està preparat 
per autoavaluar-se. 

2.4.8 Per resumir l’avaluació 

Per tant, i per resumir els tipus d’avaluacions esmentades segons l’orientació i l’agent 

avaluador: 

Taula 2. Resum tipus d'avaluació 

Tipus D’avaluacions Formativa Sumativa 

 Què s’avalua? 

 
 Coneixements 
 Procés 
 Dificultats 

d’aprenentatge 
 Activitats 

productives 
 

 Coneixements 
 Procés Global 
 Progrés 

 

 Per què s’avalua? 

 Reorientar 
 Regular 
 Facilitar 
 Intervenir 

 
 Determinar 

resultats. 
 Comprovar 

necessitats 
 Verificar 
 Acreditar 
 Certificar 

 

 Com s’avalua? 

 
 Observació 
 Exàmens / Proves 
 Autoavaluació 
 Entrevista 
 Coavaluació 

 

 Observació 
 Proves 
 Autoavaluació 
 Entrevista 
 Coavaluació 
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3. Definició i context del problema 

3.1 Context social del centre d’aplicació 

L’àmbit de realització d’aquest estudi, ha estat realitzat a un centre de la zona perifèrica de 

Barcelona, amb els alumnes de primer any del CFGM (Cicle formatiu de grau mig) 

Instal·lacions de producció de calor (IM20), i concretament ens els mòduls MP14 (Mòdul 

Professional): Instal·lacions de piscines i MP15: Muntatge i manteniment d´equips per 

piscines, mòduls creats a partir de les HLLD disponibles que s’imparteixen durant el primer 

curs del CF (Cicle Formatiu). 

El MP14, de 66h, està estructurat en 3 UFs: 

 UF1: Tipologia de piscines i instal·lacions 

 UF2: Construcció de piscines 

 UF3: Qualitat i anàlisi de l’aigua en piscines. 

 

El MP15, de 66h, està estructurat en 2 UFs: 

 UF1: Instal·lacions i equips per piscines 

 UF2: Manteniment d’instal·lacions  

Per aquest estudi s’han realitzat 4 activitats (veure punt 4.3), dos al MP14 i concretament a 

la UF3 i dos activitats al MP15, (a la UF1 i UF2 respectivament). 

El centre on s’imparteixen aquests estudis amb l’actual ubicació va entrar en funcionament 

al 1988. Fins al curs 1995-1996 era un Institut de Formació Professional on s’impartien les 

especialitats d’electricitat, mecànica i d’administració i comerç. Amb la introducció de la 

reforma educativa, van començar a impartir-se cicles formatius de grau mitjà i grau 

superior d’electricitat, mecanització i administratiu, ESO i Batxillerats. En l’actualitat 

s’imparteix ESO, Batxillerat, curs d'accés als CFGS (Cicle Formatiu de grau superior), PFI 

(Programes de formació i inserció) ,CFGM  i CFGS de les famílies d’Electricitat i 

Electrònica, Fabricació Mecànica, Administració, Imatge i so i Instal·lacions i Manteniment. 

A ESO (Educació secundària obligatòria) , Batxillerat i PFI Hi ha un percentatge molt alt 

d’alumnes que no superen la primària. Hi ha també un elevat nombre d’alumnes amb 

informe EAP (equips d'assessorament i orientació psicopedagògic) i amb necessitat 

educatives. D’altra banda, més del 55% de l’alumnat de l’ESO ha nascut fora de Catalunya 

i afegint els que nascuts a Catalunya parlen àrab a com a llengua materna seria de més 

del 66%. Per tant en una població estrangera a Terrassa al voltant del 15% el centre 

aglutina un 55% i dificulta la veritable integració. Més de 25 nacionalitats diferents en una 

ESO d’uns 215 alumnes i més de 35 nacionalitats diferents en tot el centre. El centre es 

troba amb fortes mancances en el nivell de competències bàsiques de l’alumnat que arriba 

a 1r d’ESO. 

Tots aquests factors motiven que hi hagi una gran diversitat a l’aula, per la qual cosa els 

docents del centre s’han de saber adaptar als diferents nivells, llengües i orígens socials i 

culturals. L’ensenyament i la utilització del català com a llengua vehicular en les diferents 

matèries destaca en la tasca del professorat per integrar tota aquesta diversitat en la nova 

societat d’acollida. 

Hi ha casos d’alt absentisme, moltes vegades motivat per les característiques 

socioeconòmiques de les famílies. Pel que fa al Batxillerat i als CFGM, s’ha de dir que les 
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mancances en els coneixements que trobem a l’ESO s’acaben transmetent a aquesta 

etapa post obligatòria, tot i que no sigui tan dràsticament. 

Les expectatives i motivació de l’alumnat dels CFGM dista molt de les dels CFGS i CAS 

(Centres d’atenció i seguiment) , no només per l’evident diferència d’edat, sinó també per 

la procedència sociocultural i acadèmica. Això repercuteix també en els resultats escolars i 

en l’abandonament encara que en els últims cursos s’han millorat els resultats i reduït 

l’abandonament en la majoria de nivells educatius a excepció dels cicles formatius de grau 

mitjà, gràcies a la planificació estratègica a nivell de centre i de departaments així com la 

intervenció dels tutors, coordinadors, EAP... i la TIS (Tècnica d’Integració Social) com a 

únic recurs de l’ACDE (Acord de Coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament). 

3.2 Grup d’alumnes, objecte de l’estudi 

El grup de IM20 (Instal·lacions de producció de calor), tenen un percentatge d’absentisme 

alt, així com d’abandonament amb un 50% al curs 2016-2017. 

El primer curs està compost per un total de 13 alumnes (tots nois) amb procedència sud-

americana d’un 7%, marroquina d’un 23% i la resta formada per alumnes catalans. Tots els 

alumnes, tot i que es comuniquen es castellà, entenent perfectament el català. 

La procedència acadèmica, està formada per: 

 Alumnes procedents de l’ESO (aprovada): 2 

 Alumnes procedents de l’ESO (suspesa): 5 

 Alumnes procedents de PQPI: 4 

 Alumnes procedents de Batxillerat: 2 

Les expectatives dels alumnes son baixes, amb poca motivació i molt poc interès pels 

continguts. La puntualitat no es respecta. 

Per part dels professors, però, les expectatives respecte als alumne son igualment baixes, i 

amb poca motivació per impartir classes dinàmiques o realitzar activitats que puguin cridar 

més l’atenció de l’alumnat. 

L’ús del mòbil a classe és habitual, sense que la professora titular de l’assignatura faci 

gaire al respecte. 

A més, un dels alumnes, assisteix a classe perquè la seva assistència inclou ajudes 

econòmiques per la seva família. L’alumne només assisteix a classe però sense intervenir 

a cap activitat. 

L’expectativa d’aprovats d’aquestes 2 UFs (i en general del primer any del CF) és molt 

baixa, del voltant d’un 23%. 

Les activitats d’aprenentatge han estat realitzades en els mòduls M14 i M15, centrades en 

la instal·lació i manteniment de piscines.  

3.3 Visió de l’avaluació en l’alumnat  

És important entendre com els alumnes veuen les avaluacions i els exàmens, si es posen 

nerviosos davant dels exàmens o si els importa la opinió dels seus companys. 

Per tant, per entendre quina és la seva opinió i punt de vista davant de l’aplicació del de la 

coavaluació, és va realitzar una enquesta prèvia amb les següents preguntes: 

Taula 3. Enquesta alumnat 
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No es poden treure conclusions concloents d’aquests resultats, però podem veure i afirmar 

que a gairebé tots els alumnes els molesta suspendre un examen (un total del 75% està 

entre 4 i 5 de valoració), és ,per tant, l’avaluació una part important per ells. 

 Un 58% afirma revisar l’examen després de la entrega per part del professor. Això 

vol dir que s’interessen per la nota i veure on han fallat. Però s’interessen per la 

correcció? 

 Respecte a la correcció conjunta amb el professor, tenim una amplia dispersió 

entre 3 i 5, però sembla que no s’interessin gaire per aquest tema. Potser és que 

no l’han fet mai? 

 Respecte a la part final, sembla que als alumnes no els interessa o no els hi agrada 

gaire que els seus companys i ells mateixos puguin decidir sobre l’avaluació. Els fa 

por avaluar? Decidir sobre aquesta part important? Realment els hi preocupa la 

opinió dels seus companys o simplement és que no volen sotmetre´s a aquesta 

situació. 

Com explicaven al punt 2.4.3, l’estrès acadèmic i l’entorn de l’aula han d’afavorir que l’error 

no sigui un problema: 

“La condición necesaria para que los alumnos aprendan a regular sus ideas y prácticas 

es el cambio en el estatus del error. De ser algo que se tiene que esconder, debe pasar 

a ser algo totalmente normal y positivo en cualquier proceso de aprendizaje. Se 

aprende porque nuestras ideas, procedimientos y actitudes pueden evolucionar.” 

(Sanmartí 2008) 

 

Mai Sempre

1 2 3 4 5

33% 8% 33% 25% 0% 	Et poses nerviós quan fas un examen?

8% 0% 17% 42% 33% 	Et molesta suspendre un examen?

8% 25% 25% 0% 42% 	Et prepares un examen el dia d'abans?

8% 8% 17% 8% 58% 	Revises un examen quan te'l entreguen?

8% 0% 42% 25% 25%

58% Sí 42% No 	Saps que es la coavaluació?

92% Sí 8% No 	I l'autoavaluació?

33% 17% 17% 17% 17%

33% 8% 17% 25% 17%
	T'importaria l'opinió dels teus companys a la nota 

final?

	T'agradaria poder avaluar als teus companys i que 

la teva opinió comptes per a la nota final?

	Quan t'entreguen la nota d'un examen, 

t'agradaria revisar-lo amb el teu professor per 

veure on has fallat i perquè?
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4. Descripció de la solució proposada 

4.1 Hipòtesis prèvies 

Per a confeccionar les activitats i les rúbriques de coavaluació corresponents, és important 

considerar les hipòtesis i situacions prèvies que ens podem trobar. Hipòtesis a partir de 

l’estudi general previ sobre els mètodes de coavaluació i a partir de l’estudi específic 

d’observació a l’aula.  

1. De partida, l’alumnat en general, no presenta uns criteris racionals i objectius que el 

permetin qualificar el treball d’un company de la mateixa manera que ho pot arribar a 

fer un professor. 

2. Si es delega la responsabilitat de la qualificació del treball d’un company a un alumne, 

aquest no serà objectiu i es guiarà més per relacions de companyerisme. 

3. La disponibilitat de criteris d’avaluació preestablerts davant la valoració d’un treball 

ajuden a l’alumnat a qualificar de forma més acurada i fiable. 

4. L’alumne pot tendir a no acceptar errors,  tractar d’amagar-los o no exposar-se a 

situacions on companys puguin riure´s d’ell. 

5. L’aplicació de les activitats i les rúbriques de coavaluació tindran una alta dificultat, 

degut a la poca motivació per part de l’alumnat i la baixa disciplina que els alumnes 

mostren dins de l’aula. Desmotivació i poca atenció que s’han anat acusant des de 

l’inici de curs on la desmotivació pròpia dels professors té un paper important. 

6. Les activitats i les rúbriques han de ser fàcils i dinàmiques per cridar l’atenció de 

l’alumnat i evitar que es despistin durant la classe teòrica, la realització d’una tasca i 

tractar d’augmentar la seva participació. 

7. Les activitats i la forma d’avaluar han d’estar molt bé explicades i s’ha de guiar molt bé 

a l’alumnat, amb consignes clares i marcant molt bé els canvis d’activitat i els objectius 

de cada fase. 

8. Tenir en compte els criteris generals del centre respecte als alumnes de la FP i 

concretament els fonaments de la EIE, on es busca formar professionals que puguin 

adaptar-se a la vida professional. 

Considerant aquestes hipòtesis inicial, es comença doncs, a detallar la metodologia més 

adequada i més adaptada al grup d’alumnes d’objecte d’estudi. 

4.2 Metodologia 

Com s’ha reflectit en punts anteriors, l’adaptació de les activitats serà de vital importància 

per garantir la participació a les activitats i a la part final d’avaluació i més concretament 

coavaluació de les mateixes. 

Tot i que com ha quedat reflectit a la primera part d’aquest treball, tots els mètodes 

d’avaluació poden ser vàlids en un moment determinat de l’aplicació d’una activitat, 

depenent del tipus d’alumne, del tipus d’activitat i d’altres molts factors. En aquest estudi, 

però, realitzarem l’aplicació de mètodes de coavaluació, per el següents motius que 

diferencien a la coavaluació de l’autoavaluació i heteroavaluació. 

o Animar als alumnes a participar en el desenvolupament de la classe. 

o Pel procés d’aprenentatge que l’alumne necessita per poder avaluar i que fa 

que pugui prendre consciència del seu treball. 

o Reconèixer el grau d’honestedat dels alumnes. 

o Deixar de veure al docent com un examinador. 

o Aprendre a respectar les opinions dels seus companys, punt que pot ajudar a 

acceptar l’error i en general fomentar l’empatia. 
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La preparació de les activitats ha tingut en compte els següents punts, per tal de garantir 

que l’aplicació de la coavaluació tingués èxit: 

 Millorar l’atenció de l’alumne a la classe. 

o Parts de teoria curtes, evitant teoria durant més de 15 minuts. 

o Amb activitats dinàmiques, com preguntes amb Kahoot, per tal de reafirmar els 

coneixements. 

o Fer preguntes directes i de forma individualitzada a cada alumne. 

o Crear activitats contextualitzades, basades en situacions reals i adaptades a la 

tipologia d’alumne i als seus hobbies. 

o Aplicant activitats on els alumnes puguin intervenir, com presentacions en grup 

i coavaluacions. 

 

 Augmentar la participació de l’alumne a la classe 

o Activitats on el professor sigui mediador i facilitador deixant el protagonisme als 

alumnes. 

o Fomentar la competitivitat per tal de fer més atractiva la participació. 

o Activitats com el roll play, adaptades als alumnes, on puguin participar. 

 

 Reduir la por al fracàs dels alumnes 

o Fomentar la creació de grups de treball, per tal de “camuflar” la por al fracàs i 

de retruc, millorar la participació, sense oblidar que el docent haurà de fomentar 

la responsabilitat individual de cada alumne i el seu compromís amb el seu 

equip. 

 

 

 

 Adaptar les rúbriques d’avaluacions al nivell de l’alumne 

o Tenint en compte la procedència de l’alumne i el nivell acadèmic, s’han 

d’adaptar les rúbriques per tal de fer-les entenedores. 

4.3 Explicació de les activitats realitzades  

La recollida de dades d’aquest treball s’ha dut a terme amb la realització de 4 activitats que 

implicaven la realització d’una tasca de coavaluació. 

Aquestes 4 activitats, han estat dissenyades tenint en compte les hipòtesis prèvies i les 

característiques pròpies de l’alumnat. 

Per tal de fomentar la participació  a través de la competitivitat i el treball cooperatiu en 

equip, s’han dissenyat les 4 activitats dintre d’un “joc” anomenat “La lliga de les piscines”. 

On els alumnes s’han d’organitzar en grups  de 4 (recordem que son 13 alumnes però 

sempre faltava algú) a través d’un sorteig. 

Aquest “joc” està contextualitzat, de manera que cada grup d’alumnes ha de posar un nom 

d’empresa de manteniment de piscines. 

 Rejol Pool 

 New Pool 

 Clora Pool 

Les activitats estan contextualitzades, amb activitats de roll play, on els alumnes han 

d’imaginar que son part d’una empresa. 
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Cada Kahoot i cada una de les 4 activitats, comporten punts associats que sumen punts 

dintre de la competició “la lliga de les piscines”. També es penalitza fer trampes com fer-ne 

ús del mòbil o penalitzacions si cap membre de l’equip no assisteix. 

A continuació un esquema resum i explicatiu de l’activitat general “La Lliga de les piscines”: 

 

Tabla 4. Resum "La lliga de les piscines" 

La lliga de les piscines 

Metodologia: Activitat de treball cooperatiu on es farà ús del roll play i on els alumnes 
formaran “empreses” de manteniment de piscines per competir entre ells. 

Accions:  

1. Es fa un sorteig per formar 3 empreses de 4 alumnes cadascuna. 
2. Els alumnes posen el nom a la seva empresa. 
3. Cada empresa competeix en una activitat (més informació del punt 4.3.1, 4.3.4) 

basada en un cas “real” que es podrien trobar a la vida real. 
4. Les activitats comencen amb una part teòrica de 20-30 minuts, seguides d’un 

Kahoot per reafirmar coneixements. 
5. Cada activitat i kahoot tenen una puntuació determinada. 
6. Les trampes com ús de mòbil tenen una penalització de -500 punts i la falta d’un 

membre del grup, també té una penalització de -500 punts. 

Resum d’activitats: 

Activitat Breu explicació Puntuacions 

1 Un club de natació molt important de la zona del 
Vallès, vol canviar d’empresa de manteniment per 
les seves piscines. Per això demana visitar les 
seves instal·lacions, veure l’estat de les seves 
piscines i finalment una exposició (davant la resta 
de alumnes i professor) per explicar com 
solucionar els diferents problemes. El grup que 
millor respongui als supòsits de l’activitat serà el 
guanyador d’aquesta primera proba.  

 

MP14, 
UF3, NF3 

- Kahoot 
1er: 600 
2n:300 
3r: 150 
 

- Activitat 
1er: 1500 
2n: 1000 
3er: 500 

2 Un treballador de la vostra empresa ha comés un 
error durant el manteniment d’una de les piscines. 
La noticia ha sortit a la TV.  

La vostra empresa tindrà una inspecció per veure 
si la esteu preparats i teniu els coneixements 
mínims. Preparareu bé la informació 

MP14, 
UF3, NF2 

- Kahoot 
1er: 600 
2n:300 
3r: 150 
 

- Activitat 
1er: 1500 
2n: 1000 
3er: 500 

3 Després d’uns anys de feina ben feta, una 
editorial vols contractar-vos per escriure un 
manual de bones pràctiques sobre manteniment 
de piscines. 

L’empresa que millor ho faci tindrà publicitat gratis 
al llibre editat. 

Abans però, heu d’escriure els passos a seguir en 
un manteniment d’una piscina. 

MP15, 
UF1, NF4 

- Kahoot 
1er: 600 
2n:300 
3r: 150 
 

- Activitat 
1er: 1500 
2n: 1000 
3er: 500 
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4 La vostra empresa, com a referent, farà un curs 
de formació a altres autònoms del manteniment 
de piscines. 

Es tracta de que a partir d’uns casos puntuals de 
manteniment i problemes, pugueu explicar com 
solucionar-los. 

MP15, 
UF2, NF1 

- Kahoot 
1er: 600 
2n:300 
3r: 150 
 

- Activitat 
1er: 1500 
2n: 1000 
3er: 500 

4.3.1 Activitat 1 

 Descripció de l’activitat:  

 

- Nom: Resolució de problemes a l´aigua de la piscina. 

- Pertany a: MP14, UF3, NF3 

- Temps aproximat per fer l’activitat: 4h 

- S’imparteix a l’aula de teoria 

 

 Metodologia 

La primera part d’aquesta activitat consistia en una part teòrica de 20 minuts, on 

s’explicaven els casos més habituals de manteniment de piscines, les solucions 

associades i els nivells òptims de pH. 

Després d’aquesta explicació, els conceptes es reafirmen amb una activitat Kahoot que 

s’ha de realitzar en grup i on els punts ja compten per la lliga de les piscines. 

La activitat estava contextualitzada amb el supòsit de que un centre esportiu molt 

important de la zona de Vallès, estava buscant una empresa de piscines per fer un 

contracte de manteniment de 5 anys. 

El centre esportiu exposa 5 supòsits de les seves piscines (supòsits com els explicats a 

la part teòrica), i cada grup d’alumnes ha d’explicar que està passant i com solucionar-

ho amb l’aplicació correcta dels productes químics i la correcta proporció. 

Els alumnes han de reunir-se amb el seu grup i donar resposta a tots els casos. Durant 

aquests minuts, els docents passaven per les taules solucionant dubtes i explicant les 

regles bàsiques d’aplicació dels productes químics. 

Al acabar, cada grup havia de sortir a explicar a la resta de la classe com es deia la 

seva empresa, com estaven organitzats i quines eren les solucions als supòsits. 

La resta de grups, es posaven en el paper d’empresa i feien preguntes tècniques, 

d’organització per veure com responien, mentre que emplenaven la rúbrica d’avaluació. 

Al final de l’activitat, els diferents grups (interpretant el seu paper de client) van valorar 

les actuacions dels seus companys, indicant per quina raó valoraven d’una manera o 

una altre. 

En tot moment, l’equip docent havia d’estar dirigint la classe i fent canvis per cridar 

l’atenció dels alumnes, degut al seu poc interès. En tot cas, i gràcies a l’activitat de roll 

play, s’aconseguia més atenció que amb una activitat de classe magistral. (veure 

document 1 de l’annex I). 
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 Avaluació 

La graella d’avaluació de l’alumne es basava en vuit criteris d’avaluació, quatre d’ells de 

caràcter  tècnics (CA” tècnics”) i enfocats a l’avaluació als coneixements de 

l’assignatura, i els altres quatre criteris (CA”EO”) més genèrics enfocats a l’avaluació de 

les competències com la integració del grup o a la seguretat en les respostes al acabar 

la presentació. A més, aquesta graella estava simplificada respecte a la graella del 

professor, per tal de simplificar el seu ús per part dels alumnes. 

La rúbrica del professor inclou els mateixos conceptes però citant textualment els 

criteris corresponents d’avaluació, propis de la UF. (veure document 2 de l’annex I). 

Per convertir les puntuacions proposades als alumnes, de 1 a 3, a valors de 0 a 10, es 

realitza una conversió senzilla en el excel de resultats de cada activitat (no inclòs als 

annexes d’aquest treball degut a la gran extensió de dades). 

4.3.2 Activitat 2 

 Descripció de l’activitat:  

 

- Nom: Mètodes d´anàlisi de l´aigua de la piscina. 

- Pertany a: MP14, UF3, NF2 

- Temps aproximat per fer l’activitat: 4h 

- S’imparteix a l’aula de teoria. 

 

 Metodologia 

Aquesta activitat, també forma part del joc “la lliga de les piscines”.  

Aquesta segona activitat s’inicia amb 30 minuts de teoria sobre els mètodes d’anàlisi de 

l’aigua de les piscines dividits en parts de 15 minuts on es fa servir 2 Kahoots, per tal 

de reafirmar la part teòrica. 

Després de l’explicació teòrica i el kahoot, vam anar cap a l’aula de taller on a partir de 

diferents mostres d’aigua, prèviament preparades, els alumnes havien de fer ús dels 

diferents aparells de mesura i establir si la qualitat de l’aigua estaven dintre dels 

paràmetres que marca la normativa. 

Al final, cada grup – empresa, havia de sortir a la pissarra i explicar a la resta de 

companys l’estat de la seva mostra, el mètode de verificació utilitzat i si la qualitat 

l’aigua estava dintre dels paràmetres. (veure document 3 de l’annex I) 

A diferència de l’activitat anterior, aquesta activitat va captar de forma més fàcil 

l’atenció dels alumnes que podien manipular aparells i posar en pràctica els punts 

teòrics tractats. 

 Avaluació 

Igual que a l’activitat 1, s’avaluen criteris propis dels RA de la UF i on les rúbriques de 

l’alumnat  s’adapten per facilitar la comprensió. El percentatges de valoració de les 

rúbriques de professor coincideixen.  (veure document 4 de l’annex I). 

4.3.3 Activitat 3 

 Descripció de l’activitat:  
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- Nom: Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

- Pertany a: MP15, UF1, NF4 

- Temps aproximat per fer l’activitat: 5h 

- S’imparteix a l’aula taller on es disposa d’una instal·lació de piscina a escala petita. 

 

 Metodologia 

Aquesta activitat es va realitzar a l’aula taller i  consisteix en omplir 3 fitxes tot indicant 

l’ordre més adient davant d’una suposada revisió del manteniment d’una piscina. 

Es divideix en 3 fitxes, les quals inclouen diferents grups i subgrups, que un operari de 

manteniment podria trobar en una situació de manteniment.  

Al final de l’activitat, els alumnes han de tornar a explicar, davant dels seus companys 

l’orde del manteniment i de revisió que seguirien tot exposant el perquè de cada 

decisió. (Veure Document 5 de l’annex I ) 

A diferència de les activitats 1 i 2, aquesta activitat no venia recolzada per part teòrica, 

si no que pretenia que els alumnes raonessin les respostes segons el seu criteri i opinió 

personal. 

Durant la realització, els docents van passar vàries vegades per cada grup per 

conversar sobre possibles solucions i utilitzant la piscina i material muntat a l’aula taller 

per poder veure de forma més visual les parts d’una instal·lació de piscines. 

 Avaluació 

En aquesta activitat es van tenir en compte criteris de com fer servir els equips de 

treball o reconèixer el funcionament de la instal·lació de la piscina, apart dels criteris 

d’expressió oral comuns a cada activitat. (Veure document 6 de l’annex I) 

4.3.4 Activitat 4 

 Descripció de l’activitat:  

 

- Nom: Casos diversos de manteniment 

- Pertany a: MP15, UF2, NF1 

- Temps aproximat per fer l’activitat: 3h 

- S’imparteix a l’aula taller on es disposa d’una instal·lació de piscina a escala petita. 

 

 Metodologia 

En aquesta activitat, els alumnes havien de seleccionar un dels 3 casos, casos típics de 

reparació i problemes que podrien trobar-se en una situació real. 

És una activitat pràctica que es desenvolupa al aula taller. Cada grup, haurà de 

treballar en diferents parts de la piscina i descriure el procediment a seguir, fer els 

càlculs adients per resoldre el cas i exposar a la resta de companys la causa del 

problema i la solució proposada. (Veure Document 7 de l’annex I) 

 Avaluació 

(Veure document 8 de l’annex I) 
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5. Resultats i discussions 

5.1 Implicació i participació 

 Impressions dels alumnes 

En general, la participació dels alumnes ha estat bona. En un principi els hi va costar 

entendre el rol d’avaluador i pensar que la seva avaluació podria comptar per la nota 

final els feia dubtar, però amb la  posada en pràctica i després d’un parell de 

coavaluacions els alumnes entenien més ràpidament el seu nou rol. 

El fet de deixar-los intervenir a classe i donar la seva opinió va servir també perquè els 

alumnes estiguessin més atents durant l’aplicació de les activitats. 

 Per què uns participen més que d’altres? 

Tot i que la participació va ser bona, sovint ens trobàvem amb grups on la resta de 

participants cedien el protagonisme als alumnes que més coneixien la matèria, 

delegant tota responsabilitat. Per tal d’assegurar la participació d’aquests alumnes, 

sovint em trobava amb la necessitat de donar-los rols dins de cada grup, suggerir 

preguntes als seus companys que fessin intervenir a aquests companys dins del grup 

durant la realització de la tasca i durant la presentació oral. 

De qualsevol manera i tal com s’ha explicat en altres punts d’aquest treball, la 

participació de gran part dels alumnes, deixava molt que desitjar i no sempre 

s’aconseguia la participació conjunta de tots els participants. 

 Com afecta el canvi de dinàmica en la participació del grup? 

En aquesta experiència pràctica a l’aula i per aconseguir una participació sostinguda de 

l’alumnat, ha sigut important contextualitzar les activitats amb situacions reals que 

poguessin motivar la participació dels alumnes (d’aquí la importància de l’observació 

prèvia dels alumnes). 

Amb la utilització de l’activitat fonamentada en la “lliga de les piscines”, amb la 

introducció de diversos Kahoots que ajudessin a incitar la participació i amb classes 

teòriques curtes, s’aconseguia una major atenció que amb les classes únicament 

teòriques observades prèviament durant les pràctiques. 

Convertir classes teòriques, en classes teòric – pràctiques (com l’activitat 2, veure punt 

4.3.2), on els alumnes poguessin fer servir aparells de mesura per comparar les dades 

obtingudes amb la teoria, ajudava de forma clara a la implicació dels alumnes, a 

l’enteniment dels objectius i per tant a l’enteniment dels criteris d’avaluació que es 

farien servir en la posterior coavaluació. 

 Quins altres factors ajuden a la implicació? 

L’observació constant del ritme de la classe i el control continu de tots els grups va 

ajudar a mantenir l’atenció dels alumnes. Durant la realització de les diferents activitats, 

era molt important passar per cada grup i explicar la part més teòrica i explicar molt bé 

les rúbriques d’avaluació amb els seus criteris d’avaluació. 

Recordem que estem parlant d’alumnes amb molt poc rigor acadèmic on s’havien de 

posar moltes facilitats per assegurar els mínims de realització de l’activitat.  
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5.2 Comparació de les qualificacions entre professor i alumnat 

5.2.1 Activitat a activitat 

Recordem que en cada activitat han participat 3 grups, composats per 4 alumnes (de 

manera general).  

Les comparacions realitzades de forma especifica a cada activitat i a mode de resum 

general de totes quatre activitats, han estat: 

1. Comparació de les notes mitjanes avaluades pels alumnes i la nota avaluada pel 

professor. 

2. Anàlisi del nombre de vegades que l’alumne avalua per sobre del professor i a 

l’inrevés, diferenciat per tipologia de CA. 

3. Comparativa de notes mitjanes entre els alumnes i el professor per tipologia de CA. 

A continuació es mostren aquests resultats: 

 Activitat 1 

La taula 5 mostra les qualificacions de la primera activitat comparant les valoracions 

d’alumnes amb la valoració del professor. 

La primera columna indica el nom del grup avaluat (New Pool, Rejol Pool o Clora Pool), la 

segona i tercera columna presenten les mitjanes de notes dels grups avaluadors, a més de 

mostrar les dispersions de notes entre els membres de cada grup (recordem que a cada 

grup avaluen 4 alumnes). La quarta columna indica la mitjana de les puntuacions dels 

grups avaluadors i la cinquena la puntuació del professor sobre cada grup avaluat. 

Podem apreciar les desviacions percentuals entre la columna número quatre i la cinc a 

l’última columna, que mostra un resultat clar sobre la comparativa tractada.  

Taula 5. Activitat 1: Notes mitjanes de grups vs. professor 

 

L’anàlisi d’aquesta taula mostra: 

- En els 3 casos la nota mitjana de l’alumne està per sobre de la nota mitjana del 

professor. 

- Les diferències son importants a excepció d’una de les 3 comparatives on la nota 

del professor és molt propera a la nota mitjana dels alumnes. 

- La nota millor avaluada pel professor coincideix amb la nota millor avaluada pels 

alumnes, fet que provaria els estudis de Gessa (2010), on es posa de manifest les 

proximitats entre les avaluacions del professor i dels alumnes en la percepció del 

grup millor valorat i el pitjor valorat. Tot i així, és una mostra molt petita com per 

Mitjana Mitjana

New POOL 5,6    6,7    5,69 3,7    5,3    4,92 5,30 4,46 16%

Rejol POOL 6,5    7,7    7,08 6,3    6,6    6,19 6,64 5,63 15%

Clora POOL 3,3    5,0    4,17 4,7    6,0    5,04 4,60 4,46 3%

11%

%

Notes mitjanes de grups vs Professor

Activitat 1 - Resolució de problemes a l´aigua de la piscina.

Grup Avaluat
Nota mitjana 

grup

Nota 

ProfessorDispers ió de 

notes

Grup 1 Grup 2
Dispers ió de 

notes

Mitjana de la desviació:
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poder obtenir resultats concloents, a més de que els estudis citats van ser realitzats 

amb alumnes universitaris. 

La següent  taula (veure Taula 6) es fa una recopilació entre les vegades que l’alumne 

avalua per sobre del professor, les vegades on el professor és qui avalua per sobre de 

l’alumne i les vegades on alumnes i professor avaluen igual, a partir dels 8 criteris 

d’avaluació de l’activitat, multiplicat per 3 grups avaluats, que fan un total de 24 valoracions. 

La columna de CA “tècnics” representa els criteris d’avaluació propis de la matèria. Criteris 

com la quantitat del producte químic  afegir sobre una determinada quantitat d’aigua o el 

nivell de pH que té l’aigua.  

La columna de CA “EO” representa els criteris d’expressió oral que els alumnes i grups 

mostren a la presentació final de l’activitat. 

Per tant, aquesta taula recopila % de vegades on l’alumne avalua per sobre del professor i 

on el professor avalua per sobre dels alumnes, i a més desglossat per tipologia de CA. 

Taula 6. Activitat 1: Comparació de les qualificacions de coavaluació alumnes vs. professor 
per CA 

 

- L’alumne avalua per sobre del professor en el 67% de les vegades (16 vegades) 

contra 7 vegades on el professor avalua per sobre de l’alumne (un 29%). Només 

trobem un 4% de coincidència en puntuacions entre professor i alumnes. 

- Si entrem al detall des Cas, es troba una clara diferència ens els CA “tècnics” on 

l’alumne puntua un 69% de les vegades que avalua per sobre del professor. En 

canvi, de les vegades que el professor avalua per sobre de l’alumne, un 86% de les 

vegades ho fa en CA “EO”. 

Finalment, a la taula següent, es realitza la comparativa de notes mitjanes entre els 

alumnes i el professor diferenciats per CA. A la primera columna trobem el grup avaluat i a 

les columnes 2 (valors de CA “Tècnics”) i columna 3 (valors de CA”EO”),  trobem les 

comparacions de puntuacions entre la mitjana dels alumnes que avaluen i el professor. 

 

 

 

 

 

En CA 

"técnics"
% En CA"EO" %

Total 

puntuacions
%

11 69% 5 31% 16 67%

1 14% 6 86% 7 29%

0 0% 1 100% 1 4%

24

L'alumne Avalua per sobre el 

professor

El professor avalua per sobre 

de l'alumne

Avaluacions iguals

Activitat 1 - Resolució de problemes a l´aigua de la piscina.

Comparació de les qualificacions coavaluació alumne vs. Professor per CA

Total Puntuacions:
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Taula 7. Activitat 1: Comparacions de les notes mitjanes per CA - % aproximació 

 

 

- Es pot apreciar que les diferències entre les mitjanes dels alumnes i les notes del 

professor es redueixen en puntuacions de CA”EO”. 

- S’aprecia també que les notes mitjanes dels alumnes són sempre superiors a les 

notes del professors quan s’avaluen CA”Técnics”, en canvi, en CA”EO” trobem que 

les diferències es redueixen i trobem que en una de les 3 comparacions el 

professor avalua per sobre de l’alumne. 

 

 Activitat 2 

A continuació es mostren les taules per l’activitat 2, on es fa el mateix anàlisi que a 

l’activitat 1. 

Taula 8. Activitat 2: Notes mitjanes de grups vs. professor 

 

Taula 9. Activitat2: Comparació de les qualificacions de coavaluació alumnes vs. professor 

per CA 

 

Alumnes Professor Diferència Alumnes Professor Diferència

4,15 3,33 20% 1,16 1,13 3%

5,42 4,33 20% 1,22 1,29 6%

3,46 3,33 4% 1,15 1,13 2%

14% 3%

Comparacions de les notes mitjanes per CA - % Aproximació

Activitat 1 - Resolució de problemes a l´aigua de la piscina.

Mitjana

Clora POOL

CA "EO"CA "Técnics"
Grup Avaluat

New Pool

Rejol POOL

Mitjana Mitjana

New POOL 5,1    6,7    5,77 5,7    6,7    6,19 5,98 4,08 32%

Rejol POOL 6,5    8,0    7,38 6,3    8,5    7,60 7,49 6,58 12%

Clora POOL 7,5    9,3    8,29 8,2    9,5    8,75 8,52 7,17 16%

20%

%

Notes mitjanes de grup vs Professor

Activitat 2 -Mètodes d´anàlisi de l´aigua de la piscina

Mitjana de la desviació:

Grup Avaluat
Grup 1 Grup 2 Nota 

mitjana 

grup

Nota 

ProfessorDispersió de 

notes

Dispersió de 

notes

En CA 

"técnics"
%

En 

CA"EO

"

%
Total 

puntuacions
%

10 67% 5 33% 15 63%

2 25% 6 75% 8 33%

0 0% 1 100% 1 4%

Total Puntuacions: 24

El professor avalua per sobre 

de l'alumne

Avaluacions iguals

Activitat 2 -Mètodes d´anàlisi de l´aigua de la piscina

Comparació de les qualificacions coavaluació alumne vs. Professor per CA

L'alumne Avalua per sobre el 

professor
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Taula 10. Activitat 2: Comparacions de les notes mitjanes per CA - % aproximació 

 

- Els 3 grups avaluats (Veure taula 8), igual que a l’activitat 1, reben puntuacions 

superiors que les del professor. En aquest cas, però, amb desviacions superiors i 

amb una desviació mitjana del 20%, enfront de la desviació mitjana del 11% de 

l’activitat 1.  

- Igual que a l’activitat 1, la millor puntuació per part dels alumnes coincideix també 

amb la millor avaluació del professor 

- Si analitzem en detalls les puntuacions per Cas, s’aprecia una tendència similar 

que amb les puntuacions de l’activitat 1, amb un percentatge superior d’alumnes 

que avaluen per sobre del professor (un 63% vs. el 67% d’aquesta activitat) i amb 

un % superior a CA “tècnics”. 

- Les avaluacions coincidents entre alumnes i professor també ronden el 4% igual 

que a l’activitat 1. 

- Les notes mitjanes per CA (Veure taula 10), també coincideixen amb la tendència 

observada a l’activitat 1 amb diferències superiors (entres notes mitjanes d’alumnes 

i professors) als CAs”Técnics” que als CAs”Eo”. En aquesta activitat, però, es 

troben diferències molt més grans amb un 24% a CA “tècnics” (a l’activitat 1 és d’un 

14%) i amb un 19% als CA”EO” (a l’activitat 1 és d’un 19%). 

 

 Activitat 3 

Les taules resum de les puntuacions de la tercera activitat es mostren a continuació: 

Taula 11. Activitat 3: Notes mitjanes de grups vs. professor 

 

 

 

 

 

Alumnes Professor Diferència Alumnes Professor Diferència

4,67 3,33 29% 1,31 1,13 14%

6,17 5,00 19% 1,32 1,58 16%

7,17 5,33 26% 1,35 1,83 26%

24% 19%Mitjana

New Pool

Rejol POOL

Clora POOL

Activitat 2 -Mètodes d´anàlisi de l´aigua de la piscina

Comparacions de les notes mitjanes per CA - % Aproximació

CA "Técnics" CA "EO"
Grup Avaluat

Mitjana Mitjana

New POOL 4,8    5,7    5,40 4,7    5,7    5,00 5,20 5,08 2%

Rejol POOL 8,5    9,3    8,83 6,7    8,8    7,69 8,26 6,92 16%

Clora POOL 5,4    6,4    5,86 6,7    7,8    7,19 6,52 6,92 6%

8%

%

Mitjana de la desviació:

Notes mitjanes de grup vs Professor

Activitat 3 - Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

Grup Avaluat
Grup 1 Grup 2 Nota mitjana 

grup

Nota 

ProfessorDispersió de 

notes

Dispersió de 

notes
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Taula 12. Activitat3: Comparació de les qualificacions de coavaluació alumnes vs. professor 

per CA 

 

Taula 13. Activitat 3: Comparacions de les notes mitjanes per CA - % aproximació 

 

 

- L’equip millor puntuat pels alumnes en aquest cas, és el equip Rejol POOL, però és 

també on hi ha la màxima diferència entre les puntuacions. Aquesta diferència és 

tan marcada degut a les valoracions dels criteris d’avaluació “tècnics”  (veure la 

taula 11) on la resta de companys van valorar de forma molt generosa als seus 

companys. Sota el meu punt de vista, per un tema de companyerisme i perquè 

aquest equip era per la resta d’equips el favorit, amb l’alumne de millors resultats 

de la classe. 

L’avaluació del professor, però, va avaluar a Rejol Pool i Clora Pool amb les 

mateixes puntuacions, ja que aquesta activitat no tractava de donar una única 

resposta, sinó una resposta raonada i que pogués aplicar-se en un context real. 

Totes dues respostes complien amb aquests objectius. 

- També pot destacar-se, que el grup pitjor valorat pels alumnes, també és el pitjor 

grup valorat pel professor. 

- En aquesta activitat veiem, a diferència de les dues anteriors, que és el professor 

qui ha avaluat en més ocasions per sobre de l’alumne (un 52%), tot i així es 

mantenen les tendències de les activitats anteriors i es continuen obtenint 

puntuacions superiors dels alumnes més vegades als CA “tècnics” i més 

valoracions superiors del professor als CA “EO” (veure taula 12). 

- Com a punt destacat, s’aprecia fins a un 10% de mateixes puntuacions entre 

alumnes i professors a CA”EO”.  

 

 

En CA 

"técnics"
% En CA"EO" %

Total 

puntuacions
%

6 75% 2 25% 8 38%

4 36% 7 64% 11 52%

0 0% 2 100% 2 10%

Total Puntuacions: 21

Activitat 3 - Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

Comparació de les qualificacions coavaluació alumne vs. Professor per CA

L'alumne Avalua per sobre el 

professor

El professor avalua per sobre 

de l'alumne

Avaluacions iguals

Alumnes Professor Diferència Alumnes Professor Diferència

4,24 4,00 6% 0,96 1,08 12%

6,84 5,58 18% 1,42 1,33 7%

5,33 5,58 5% 1,19 1,33 11%

10% 10%

Grup Avaluat
CA "Técnics" CA "EO"

Mitjana

New Pool

Rejol POOL

Clora POOL

Activitat 3 - Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

Comparacions de les notes mitjanes per CA - % Aproximació
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 Activitat 4 

I finalment les taules resum de l’activitat 4: 

Taula 14. Activitat 4: Notes mitjanes de grups vs. professor 

 

Taula 15. Activitat4: Comparació de les qualificacions de coavaluació alumnes vs. professor 

per CA 

 

Taula 16. Activitat 4: Comparacions de les notes mitjanes per CA - % aproximació 

 

 

- Les valoracions mitjanes dels alumnes tornen a estar per sobre de les puntuacions 

del professor, amb una mitjana de desviació de 9%. 

- En aquest cas, però, la nota més alta dels alumnes, no coincideix amb la nota més 

alta del professor. La diferència, però,  és molt petita. 

- L’equip pitjor valorat pels alumnes i pel professor tornen a coincidir igual que a les 

activitats anteriors. 

Mitjana Mitjana

New POOL 6,0    5,9    6,08 6,2    6,2    6,13 6,10 5,33 13%

Rejol POOL 6,8    ##### 8,96 6,7    8,2    7,23 8,09 7,75 4%

Clora POOL 8,7    8,3    8,63 8,0    8,8    8,17 8,40 7,50 12%

10%

%

Mitjana de la desviació:

Notes Mitjanes de grup vs Professor

Activitat 4 - Casos Diversos de manteniment 

Grup Avaluat
Grup 1 Grup 2 Nota 

mitjana 

grup

Nota 

ProfessorDispersió de 

notes

Dispersió de 

notes

En CA 

"técnics"
% En CA"EO" %

Total 

puntuacions
%

8 80% 2 20% 10 42%

3 27% 8 73% 11 46%

1 0% 2 100% 3 13%

Total Puntuacions: 24

Activitat 4 - Casos Diversos de manteniment 

Comparació de les qualificacions coavaluació alumne vs. Professor per CA

L'alumne Avalua per sobre el 

professor

El professor avalua per sobre 

de l'alumne

Avaluacions iguals

Alumnes Professor Diferència Alumnes Professor Diferència

5,29 4,50 15% 0,81 0,83 3%

6,50 5,83 10% 1,59 1,92 17%

6,92 6,00 13% 1,48 1,50 1%

13% 7%Mitjana

Grup Avaluat

New Pool

Rejol POOL

Clora POOL

Activitat 4 - Casos Diversos de manteniment 

Comparacions de les notes mitjanes per CA - % Aproximació

CA "Técnics" CA "EO"
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- Respecte a les vegades on l’alumne avalua per sobre del professor i les vegades 

on el professor avalua per sobre, s’aprecia que el professor torna a avaluar més 

cops per sobre dels alumnes, però amb una petita diferència de només el 4%. 

- En canvi, s’obté fins un 13% de resultats de puntuacions coincident entre alumnes i 

professor. 

- Respecte a la tercera taula (Veure taula 16), trobem que les màximes diferències 

percentuals tornen a estar als CA “Tècnics” però amb una diferència del 4% 

respecte als CA “EO”. 

5.2.2 Anàlisi global de les puntuacions de les activitats 

Per finalitzar amb l’anàlisi de les puntuacions, s’adjunten les següents taules com a resum 

de les puntuacions de les quatre activitats. 

 

Taula 17. Activitat 1,2,3 i 4: Notes mitjanes de grups vs. professor 

 

Taula 18. Activitat 1,2,3 i 4: Mitjana desviacions entre puntuacions d'alumnes i professors. 

 

 

Mitjana Mitjana

New POOL 5,73 5,56 5,65 4,74 16%

Rejol POOL 8,06 7,18 7,62 6,72 12%

Clora POOL 6,74 7,29 7,01 6,51 7%

12%Mitjana de la desviació:

Activitat 1, 2 ,3 i 4

Notes Mitjanes de grup vs Professor

Grup Avaluat
Grup 1 Grup 2 Nota 

mitjana 

Nota 

Professor
%

A1 A2 A3 A4

% % % %

16% 32% 2% 13%

15% 12% 16% 4%

3% 16% 6% 12%

11% 20% 8% 10%

New Pool

Rejol POOL

Clora POOL

Mitjana de desviacions:

Grup Avaluat

Mitjana de desviacions entre puntuacions alumne Vs. Professor

Activitat 1, 2 ,3 i 4
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Figura 1. Activitat 1,2,3 i 4: Evolució de desviacions mitjanes entre puntuacions d'alumnes i 

professor 

- Com mostra la taula 17, els alumnes puntuen per sobre de les puntuacions del 

professor. Ens trobem amb dispersions del 16, 12 i 7% com a desviacions mitjanes 

de les 4 activitats, amb una desviació mitjana final del 12%. 

- El grup millor puntuat per l’alumnat coincideix amb el grup millor puntuat pel 

professor, així com el grup pitjor puntuat. 

- La taula 18 i la figura 1, mostra l’evolució de la mitjana de les desviacions des de 

l’activitat 1 a l’activitat 4. Amb una tendència a la reducció de dispersions entre les 

puntuacions d’alumnes i professor. Tot i que la gràfica mostra aquesta tendència, 

(que podria significar la millora de capacitat d’avaluació per part de l’alumnat) son 

poques mostres com per poder afirmar-ho al 100%. 

 

Taula 19. Activitat1,2,3 i 4: Comparació de les qualificacions de coavaluació alumnes vs. 

professor per CA 

 

 

- La taula 19 mostra  que l’alumne tendeix a avaluar per sobre del professor en 

criteris d’avaluació “tècnics” i que el professor tendeix a avaluar per sobre de 

l’alumne en criteris d’avaluació d’expressió oral. Això, pot ser degut a que l’alumne 

puntuï de forma més estricte competències genèriques, sobre les que té més 

formació, dons són acumulatives al llarg de tot l'ensenyament primari i secundari, el 

que fa que pugui valorar amb un criteri més comparable al del professor. 

En CA 

"técnics"
% En CA"EO" %

Total 

puntuacions
%

35 71% 14 29% 49 53%

10 27% 27 73% 37 40%

1 14% 6 86% 7 8%

Total Puntuacions: 93

Activitat 1, 2 ,3 i 4

Comparació de les qualificacions coavaluació alumne vs. Professor per CA

L'alumne Avalua per sobre el 

professor

El professor avalua per sobre 

de l'alumne

Avaluacions iguals
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Taula 20. Activitat 1,2,3 i 4: Qui avalua per sobre, per CA? 

 

 

Figura 2. activitats 1,2,3 i 4: Qui avalua per sobre de qui? CA "Tècnics" 

 

 

Figura 3. Activitats 1,2,3 i 4: Qui avalua per sobre de qui? CA "EO" 

 

- La taula 20, i les figures 2 i 3 mostren aquesta tendència on els alumnes avaluen 

més vegades per sobre del professor en CA “Tècnics” i el professor ho fa en CA 

“EO”. Les coincidències de puntuacions les trobem sobretot en CA “EO”. 

 

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

11 10 6 8 5 5 2 2

1 2 4 3 6 6 7 8

0 0 0 1 1 1 2 2Avaluacions iguals

CA "EO"

Comparació de les qualificacions coavaluació alumne vs. Professor per CA

Activitat 1, 2 ,3 i 4

Qui avalua per sobre?

L'alumne Avalua per sobre el professor

El professor avalua per sobre de l'alumne

CA "Técnics"
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Taula 21. Activitat 1,2,3 i 4: Comparació de les notes mitjanes per CA - % aproximació 

 

 

- A la taula 21 es poden apreciar aquestes desviacions mitjanes per criteris. 

S’aprecia una diferència clara (de gairebé el doble) entre els CA “Tècnics” i els CA 

“EO”, que confirma que de forma general els alumnes avaluen de forma més 

propera al professor en aspectes que a prior dominen més. 

Taula 22. Activitats 1,2,3 i 4:Comparacions per CA - % desviació entre puntuacions 

d'alumnes i professor 

 

 

 

 

Figura 4. Activitats 1,2,3 i 4: % desviació entre puntuacions professors i alumne. CA 

“Tècnics” 

Alumnes Professor Diferència Alumnes Professor Diferència

4,59 3,79 17% 1,06 1,04 2%

6,23 5,19 17% 1,39 1,53 9%

5,72 5,06 11% 1,29 1,45 11%

15% 7%

Clora POOL

Mitjana de desviacions:

Activitat 1, 2 ,3 i 4

Comparació de les notes mitjanes per CA - % Aproximació

Grup Avaluat
CA "Técnics" CA "EO"

New Pool

Rejol POOL

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

20% 29% 6% 15% 3% 14% 12% 3%

20% 19% 18% 10% 6% 16% 7% 17%

4% 26% 5% 13% 2% 26% 11% 1%

14% 24% 10% 13% 3% 19% 10% 7%

New Pool

Rejol POOL

Clora POOL

Mitjana de desviacions:

Grup Avaluat
CA "Técnics" CA"EO"

Comparacions per CA - % desviació entre puntuacions professor vs. Alumne

Activitat 1, 2 ,3 i 4
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Figura 5. Activitats 1,2,3 i 4: % desviació entre puntuacions professors i alumnes. CA “EO” 

- Finalment, podem apreciar a la taula 21 i a les figures  4 i 5 les diferències de 

puntuació mitjanes (en percentatge) entre les puntuacions dels alumnes i el 

professor que indica una tendència general a la reducció i la coincidència entre 

puntuacions. Tot i així, com s’indica en punts anteriors, son poques mostres com 

poder afirmar al 100% aquesta tendència. 

5.3 Discussions dels resultats 

5.3.1 Comparació de les puntuacions entre professor i alumnes 

Després d’analitzar els resultats de les rúbriques i qualificacions de les quatre activitats 

estudiades en aquest treball, podem destacar diferents aspectes: 

1. Els alumnes puntuen per sobre de les puntuacions del professor (veure Taules , 8, 

11, 14, 17).  

2. Podem constatar, donant resposta a la 1a hipòtesis d’aquest treball (Punt 4.1), que 

els alumnes assumeixen el rol d’avaluador amb certa objectivitat i criteri i que 

podria millorar-se amb pràctica i constància en aquest mètode d’avaluació. 

3. Els alumnes es prenen seriosament la tasca avaluadora i no necessiten “copiar”, 

fent ús del seu propi criteri personal. Tot i així, en la majoria de casos les 

avaluacions dels alumnes envers les del professor disten molt. En part, degut a la 

falta de preparació i pràctica prèvies i també la falta de consens dels criteris 

d’avaluació entre els alumnes i professor.  

En qualsevol cas, per arribar a aquest consens és necessària molta pràctica entre 

alumnes i professors, molta atenció per part dels alumnes i molt rigor acadèmic que 

necessita de molta pràctica i experiència docent per tal d’aplicar-los correctament. 

4. Els alumnes tendeixen a avaluar de forma més estricta (les avaluacions en CA”EO” 

tendeixen a ser inferiors que les del professor)  ens situacions on l’alumne ha de fer 

exposicions orals.(Veure taules  9, 12, 15 i 18). 

5. Els alumnes puntuen de forma més propera a les puntuacions del professors en 

criteris d’avaluació relatius a competències genèriques, com activitats d’exposició 

oral on els alumnes tenen ja criteris previs suficients per avaluar l’actuació d’un 

company o en criteris de treballs manuals de taller, on els alumnes troben major 

motivació i implicació (les activitats 3 i 4 pertanyien a la UF de taller) a. Això pot ser 

un dels motius pel qual el alumnes poden entendre millor aquests criteris 

d’avaluació i son puntuen de forma més similar al professor. 

6. Els alumnes milloren el rol d’avaluadors a mida que més pràctica adquireixen amb 

la seva aplicació, com es pot observar a les taules 7, 10, 13, 16 i 19, on es veu una 
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tendència a que alumnes i professor avaluïn igual. A les dos primeres activitats, els 

alumnes avaluen de forma clara per sobre del professor, però a les activitats 3 i 4 

aquests percentatges s’aproximen entre si. 

5.3.2 Metodologia 

Després de l’aplicació d’aquest mètode d’avaluació a l’aula, he pres consciència de la gran 

dificultat d’aplicació d’aquest mètode i de la importància que estigui acompanyat d’activitats 

cooperatives, ben estructurades, ben organitzades, amb una temporització adequada i amb 

plans alternatius. 

Tot i que de la metodologia de coavaluació poden obtenir-se molt bons resultats amb els 

alumnes, per aplicar-la de forma eficient s’ha de considerar: 

1. L’aplicació de mètodes de coavaluació en aquest cicle formatiu de grau mig ha 

comportat molta dificultat. Considero que aquest inconvenient no només està 

associat a la falta de rigor acadèmic, que podem associar a la tipologia d’alumne i 

tipologia de centre, veure (punt 3.1), sinó també a la baixa motivació que mostren a 

les classes teòriques envers a les pràctiques (molts estudiants cursen aquests 

cicles formatius per accedir a un centre on poder fer pràctiques sense donar gaire 

importància a les notes del curs). 

 

2. L’aplicació d’aquesta metodologia pot arribar a funcionar bé, però considero que 

hauria d’aplicar-se de forma més extensa i des de etapes inicials d’una UF, MP o 

fins i tot a nivell general de CF. Després de la utilització continuada d’aquest 

mètode, es trobaven majors aproximacions entre les puntuacions dels diferents 

grups d’alumnes i entre les aproximacions alumne – professor. 

L’aplicació d’aquest mètode de coavaluació ha d’estar acompanyat de 

metodologies que captin l’atenció dels alumnes. L’aplicació d’activitats 

contextualitzades on els alumnes han de “jugar” o “competir” milloren la participació 

i l’atenció per part dels alumnes. Això, però, comporta un treball important en la 

confecció de les activitats d’aprenentatge-ensenyament per tal de cridar de forma 

constant l’atenció dels alumnes i la seva participació. 

 

3. Malgrat el que s’indica en els punts 1 i 2 considero que simplement amb l’ 

adaptació d’uns quants criteris d’avaluació, que ni tan sols s’han arribat a 

consensuar adequadament, els alumnes son capaços de demostrar un cert criteri 

personal a l’hora d’avaluar, confirmant d’aquesta manera, la hipòtesi número 3 citat 

al punt 4.1 d’aquest treball: “La disponibilitat de criteris d’avaluació preestablerts 

davant la valoració d’un treball ajuden a l’alumnat a qualificar de forma més 

acurada i fiable”. 

5.3.3 Ús de rúbriques 

L’ús de rúbriques amb els criteris d’avaluació perfectament definits es converteix en una 

eina bàsica per tal de facilitar l’avaluació. 

Amb un únic format de rúbrica, adaptada a cada activitat, es poden avaluar diferents 

activitats només amb el canvi d’algun indicador. 

Un altre dels aspectes que hagués ajudat, és ’afegir quadres resum pels alumnes, per tal 

que poguessin exposar el perquè de la seva valoració. Això hagués ajudat a fer que 

l’alumne prengués consciència del que està avaluant. 

Com s’ha indicat en diversos punts d’aquest document, aquest estudi ha sigut de difícil 

aplicació a causa de la tipologia de l’alumnat, i després de les observacions de l’alumnat  a 
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l’aula es va decidir confeccionar rúbriques senzilles on el text descriptiu de cada criteri 

d’avaluació estigués simplificat i on els alumnes només haguessin d’avaluar d’1 a 3. 

5.3.4 Criteris d’avaluació 

Pactar amb els alumnes els criteris d’avaluació i el percentatge d’importància d’aquests 

dins de la qualificació final hauria ajudat com a element facilitador d’autoregulació de 

l’aprenentatge.  

5.3.5 Coavaluació i autoavaluació en el treball cooperatiu 

Un altre punt important, NO aplicat en aquest treball i que hagués estat d’ajuda en el 

procés d’implantació del mètode de coavaluació és l’aplicació de la mateixa coavaluació i 

l’autoavaluació entre els membres de cada grup de treball 

A causa de la brevetat de la impartició de classes a l’aula, així com la curta experiència a 

l’àmbit docent, van fer que només aplicar la coavaluació a final de cada activitat ja fos un 

repte, fent molt difícil ampliar la coavaluació grupal i l’autoavaluació personal. 

La coavaluació entre el membres de cada grup, en cas d’aplicar-la, hauria ajudat a detectar 

deficiències en grups de treball, apreciar qui treballava més i analitzar si hi havia companys 

que trobessin desequilibris vers als seus companys. 

La coavaluació hauria de basar-se en aspectes de col·laboració, en compliment de 

funcions i l’ ajuda d’uns companys vers als altres. 

D’altra banda, una autoavaluació de cada alumne dintre del grup, hauria pogut ajudar a 

compensar la generositat d’alguns alumnes respecte a la resta de companys. 

Aquestes avaluacions addicionals podrien convertir-se en eines que servirien per avaluar el 

treball cooperatiu i facilitaria la informació necessària al professor per trobar les deficiències 

de cada grup i alumne, permetent les correccions de les activitats i adaptant-les a aquestes 

deficiències. Tot un acte d’avaluació formativa. 

5.3.6 Feedback de resultats 

És important compartir amb els alumnes els resultats de la coavaluació després de cada 

activitat. En el cas d’aquest treball, els resultats es mostraven de forma periòdica, abans i 

després de cada activitat com a part del joc “la lliga de les piscines” que motivava als 

alumnes  a participar a través de la puntuació en les diferents activitats i Kahoots. 

És important comentar els errors de l’alumne d’una manera constructiva i sempre donant 

una alternativa per millorar o per entendre el perquè de l’error. 
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6. Conclusions 

Com a conclusions finals d’aquest treball i després de revisar i analitzar els resultats de les 

puntuacions de les diferents activitats, m’agradaria concloure amb els següents punts: 

1. La preparació d’una rúbrica d’avaluació i l’adaptació d’aquesta al nivell de l’alumnat 

és una eina bàsica i molt important per assegurar la correcta interpretació dels 

criteris a avaluar. A part d’aquesta adaptació, és important explicar-la de forma 

clara a cada alumne i si fos possible “pactar” els criteris d’avaluació i el percentatge 

d’importància sobre la qualificació.  

Amb aquesta primera conclusió, podem afirmar que es compleix amb el primer 

objectiu d’aquest treball (indicat al punt 2.2): “Triar activitats d'avaluació dins 

d'una unitat formativa i preparar una rúbrica per la seva qualificació 

quantitativa.” 

 

2. La qualificació dels alumnes s’aproxima més a les puntuacions del professor quan 

s’apliquen criteris que avaluen competències més fàcils d’interpretar per l’alumne 

com son el treball manual o l’expressió oral. En l’aplicació d’aquests criteris, 

l’alumne puntua de forma més similar al professor. 

Quan s’apliquen criteris teòrics que avaluen coneixements teòrics, on s’han 

d’aplicar fórmules matemàtiques o fer ús de normatives, els alumnes tendeixen a 

avaluar de forma diferent al professor i normalment per sobre de les puntuacions 

del professor. 

Amb aquesta conclusió, podem donar resposta al segon objectiu d’aquest treball: 

“Verificar si la qualificació quantitativa que fa un alumne sobre l’activitat 

s’aproxima a la qualificació que fa el professor sobre la mateixa activitat.” 

 

3. Els resultats que posa de manifest aquest treball en relació al cinquè objectiu 

plantejat, és que els alumnes avaluen d’una manera més estricta i crítica aquells 

criteris que són més fàcils d’observar, com els aspectes formals i procedimentals 

d’una exposició oral. Aquests resultats poden apreciar-se a les diferents taules de 

Comparacions per CA - % aproximació. 

 

4. Les puntuacions més altes del professor coincideixen amb les notes més altes dels 

alumnes (les puntuacions individuals i les mitjanes de grup). Això dona resposta al 

tercer objectiu marcat en aquest treball: “Comparar quantitativament l’actuació 

individual i grupal (individual i col·lectivament) al voltant d’aquestes 

qualificacions de l’alumnat” 

 

5. Com a conclusió final i per donar resposta al cinquè i últim objectiu d’aquest treball: 

“Verificar si la delegació de responsabilitat en l’alumnat repercuteix en la 

seva manera de qualificar quantitativament l’activitat.” Podem afirmar que es 

posa de manifest que l’alumne es pren seriosament la tasca d’avaluar i interpreta 

ràpidament  el rol d’avaluador fent ús del seu propi criteri personal a l’hora de 

qualificar. 

 

Com a conclusió personal m’agradaria acabar aquest treball amb la reflexió envers la 

importància de l’avaluació formativa i la importància que els alumnes aprenguin a aprendre. 

També sobre si els alumnes poden arribar a avaluar als seus companys de la mateixa manera  

que ho faria un professor. 
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Hem vist que un alumne pot arribar a avaluar aspectes generals i aspectes que estan 

acostumats a viure dia a dia, a més s’adapten de forma ràpida a aquest rol avaluador i els seus 

resultats, en un percentatge elevat, s’aproximen als resultats del professor. 

Ara bé, no passa el mateix amb aspectes més tècnics i teòrics, aspectes menys tangibles i 

aspectes que depenen de la correcta assimilació dels conceptes i teoria treballats a classe. 

Aquests aspectes són, des de el meu punt de vista, els aspectes crítics a tractar amb la 

correcta aplicació d’activitats d’ensenyament – aprenentatge que motivin als alumnes, que 

millorin el seu interès i participació, amb l’aplicació general per part d’un departament o com a 

metodologia docent generalitzada en el centre. 

Crec que és de vital importància, que els professors sàpiguen adaptar el currículum i els criteris 

d’avaluació a les necessitats dels alumnes, enfocant-los cap a la importància d’adquirir bons 

hàbits de cooperació i de treball en equip, així com de criteris importants que realment faran 

servir en les seves futures posiciones de treball. Tot això ajudaria a que els alumnes poguessin 

adquirir de forma ràpida, bases que els ajudin a adaptar-se al treball d’empresa i per tant a la 

vida real. 

També considero de vital importància aconseguir que els alumnes no els alumnes no es 

preocupin tant per la nota. Com deia Sanmartí (2008), per aconseguir que els alumnes 

aprenguin a regular les seves idees i pràctiques s’ha de canviar l’estatus de l’error, passant de 

ser una cosa que s’ha d’amagar a alguna cosa totalment normal i positiva en qualsevol procés 

d’aprenentatge. 

Com afirma Falchikov (2001, p272), “El veritable èxit hauria de venir per la millora de 

l’aprenentatge de l’estudiant com a resultat de la participació en el procés”. 
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8. Annexos I 

8.1 Document 1: Activitat 1, Fitxa per l’alumnat 

M14-Instal.lació de piscines. 

UF3- Qualitat i anàlisi de l´aigua en piscines. 

NF3: Relació de problemes mes comuns i solucions a l´aigua de les piscines. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Resolució de problemes a l´aigua de la piscina. 

Temps de realització de la pràctica: 40´. 

OBJETIUS ESPECÍFICS: 

Entendre, reflexionar i analitzar la millor solució possible dins el cas presentat per un problema real a 
l´aigua de la piscina. 

 

Accions:  

Indica quin és el millor producte/ productes a afegir per solucionar els problemes indicats als següents 
supòsits. 

Dades:  
Tots els productes que hem d´utilitzar tenen la següent característica:  Per un volum de 100m3, afegim 
0,2 kg per pujar o baixar 0,1 ppm . 

Supòsit 1: 

Tinc una piscina de 100m3 ,l´aigua es verda, té el pH a 7,3 i el nivell de clor és de 1,2 ppm, quin 
producte haig de posar i en quina proporció?. 

Supòsit 2: 

Tinc una piscina de 50 m3, l´aigua es tèrbola i presenta un color marró, té el pH a 7 i el clor a 1,5 ppm, 
quin producte haig de posar i en quina proporció?. 

Supòsit 3: 

Tinc una piscina de 60m3, l´aigua aparentment és nítida i clara, l´escala d´acer inoxidable presenta 
oxidació a la línia de flotació, el pH es 6,8, el clor està a 1,7 ppm,  que hem de fer, quin producte li 
posem  i amb quina proporció?. 

Supòsit 4: 

Tinc una piscina de 150m3, l´aigua es clara, però fa molt olor a clor, el pH es 7,4 i el clor es 1,7 ppm, 
que hem de fer i amb quina proporció?. 

Supòsit 5: 

Tinc una piscina de 80 m3, l´aigua es clara , però les juntes del gresite estan desfetes, el pH es 6,5 i el 
clor es 2 ppm, que hem de fer i amb quina proporció?. 
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8.2 Document 2: Activitat 1: Rúbriques d’avaluació alumnat i professor 

 Rúbrica alumnat 

 

 Rúbrica professor 

 

M14-Instal.lació de piscines. 

UF3- Qualitat i anàlisi de l´aigua en piscines. 

NF3: Relació de problemes mes comuns i solucions a l´aigua de les piscines. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Resolució de problemes a l´aigua de la piscina. 

Rúbrica d’avaluació 

Alumnat 

Nom del alumne:  

Grup/Membres del grup:   

Avalua la resta de grups seguint la rúbrica que et presentem a continuació (cada membre de grup ha de fer l’avaluació) 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

Identifica el tractament que s´ha 
d´aplicar. 

   20     

Coneix com aplicar els diferents 
productes. 

   20     

Calcula correctament la 
dosificació a aplicar. 

   20     

Identifica les unitats de mesura .    20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora completament 
el contingut i l´objectiu de la 

pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la 

pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns 
moments i no hi ha massa 

material previ 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix fàcilment. 5     

Integració en equip No participa de l´activitat en Participa però no ajuda al Participa de l´activitat en grup i 5     

M14-Instal.lació de piscines. 

UF3- Qualitat i anàlisi de l´aigua en piscines. 

NF3: Relació de problemes mes comuns i solucions a l´aigua de les piscines. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Resolució de problemes a l´aigua de la piscina. 

Rúbrica d’avaluació 

PROFESSORAT 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

3.1. Coneix i sap explicar i aplicar 
els diferents tipus de tractaments 
químics i de desinfecció 

No coneix i no sap explicar Coneix i no sap explicar Reconeix varis problemes. 
Indica algunes Questions que 

són més importants que altres. 

20     

3.3. Coneix i sabria quan i com 
aplicar correctament tots els tipus 
de desinfectants. 

No coneix i no utilitza. Coneix i no utilitza Coneix i utilitza 
20     

3.4. Coneix i sabria quan i com 
aplicar correctament floculats i 
algicides. 

No coneix i no sap aplicar . Coneix però no sap aplicar Coneix i aplica. 
20     

3.5. Coneix i aplica la normativa 
vigent quan a dosificacions (ppm). 

No coneix i no aplica la 
normativa 

Coneix  però no aplica la normativa Coneix i aplica la normativa. 20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora 
completament el contingut i 

l´objectiu de la pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns moments i 
no hi ha massa material previ 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix 

fàcilment. 

5     

Integració en equip No participa de l´activitat en 
grup, no ajuda als 

companys. 

Participa però no ajuda al 
companys. 

Participa de l´activitat en grup i 
ajuda al companys. 5     

Resposta a les preguntes després 
de la presentació. 

No s´han respost 
adequadament les 

S´han respòs algunes preguntes poc 
clares. 

S´han respòs les preguntes de 
forma clara i entenedora. 

5     
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8.3 Document 3: Activitat 2, Fitxa per l’alumnat 

M14-Instal.lació de piscines. 

UF3- Qualitat i anàlisi de l´aigua en piscines. 

NF2: Estàndards biològics i bacteriològics. Dosificacions i sistemes. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Mètodes d´anàlisi de l´aigua de la piscina. 

OBJETIUS ESPECÍFICS: 

Entendre, reflexionar i analitzar una mostra d´aigua amb diferents mètodes d´anàlisi i realitzar la 
comparativa amb els valors ideal marcats per la normativa vigent. 

Accions per l’alumne: 

1. Reomple la taula amb els valors ideals , estudiats a l´aula de teoria (polivalent). 

2. Reomple la taula amb: Mesura 1 amb fotòmetre, mesura 2 amb comparador de gotes, mesura 3 
amb elèctrodes. 

3. Descriu els diferents instruments de mesura utilitzats. 

4. Obtenim les mateixes  mesures amb els diferents aparells. Per què ? 

5. Compara les mesures obtingudes i relaciona les amb els valors ideals. 

6. Conclusions i observacions de la pràctica. 

7. Reflexió personal. 

Taula: 

Mètod d’ anàlisi 
    

 
Mesures1 Mesures2 Mesures3 Valors ideals 

pH 
    

Clor lliure o Brom 
    

Clor total o brom 
total 

    

Clor residual o 
brom residual 

    

Isocianuric 
    

Temperatura 
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8.4 Document 4: Activitat 2, Rúbriques d’avaluació. 

 Rúbrica alumnat 

 

 Rúbrica professor 

 

M14-Instal.lació de piscines. 

UF3- Qualitat i anàlisi de l´aigua en piscines. 

NF2: Estàndards biològics i bacteriològics. Dosificacions i sistemes. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Mètodes d´anàlisi de l´aigua de la piscina. 

Rúbrica d’avaluació 

Alumnat 

Nom del alumne:  

Nom Grup/Membres del grup:   

Avalua la resta de grups seguint la rúbrica que et presentem a continuació (cada membre de grup ha de fer l’avaluació) 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

Identifica els diferents 
instruments de mesura. 

   20     

Contrasta el resultat obtingut 
amb els valors de referència. 

   20     

Emplena i registra els registres i 
informes pertinents. 

   20     

Tractament dels residus    20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora completament 
el contingut i l´objectiu de la 

pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la 

pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns 
moments i no hi ha massa 

material previ 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix fàcilment. 5     

Integració en equip No participa de l´activitat en Participa però no ajuda al Participa de l´activitat en grup i 5     

M14-Instal.lació de piscines. 

UF3- Qualitat i anàlisi de l´aigua en piscines. 

NF2: Estàndards biològics i bacteriològics. Dosificacions i sistemes. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Mètodes d´anàlisi de l´aigua de la piscina. 

Rúbrica d’avaluació 

PROFESSORAT 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

2.1 Tractaments químics i 
biològics 

No coneix el tractaments 
químics 

Coneix els tractaments , però 
no els relaciona 

Coneix els tractaments i els 
relaciona. 

20     

2.3 Contrasta el resultat obtingut 
amb els valors de referència. 

No Contrasta els resultats Constracta els resultats però 
no els compara amb els valors 
de referencia. 

Contrasta els resultats i compara 
els valors de referencia. 20     

2.4 Emplena i registra els 
registres i informes pertinents. 

No hi ha registre. Enregistra les dades però no 
les interpreta. 

Emplena i registra les dades, i les 
interpreta. 

20     

2.5 Tracta els residus generats. No tracta els residus  Tracta els residus correctametn 20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora completament 
el contingut i l´objectiu de la 

pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la 

pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns 
moments i no hi ha massa 

material previ 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix fàcilment. 5     

Integració en equip No participa de l´activitat en 
grup, no ajuda als companys. 

Participa però no ajuda al 
companys. 

Participa de l´activitat en grup i 
ajuda al companys. 

5     

Resposta a les preguntes després 
de la presentació. 

No s´han respost 
adequadament les preguntes. 

S´han respòs algunes 
preguntes poc clares. 

S´han respòs les preguntes de 
forma clara i entenedora. 

5     

    Total Punts:      
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8.5 Document 5: Activitat 3, Fitxa per l’alumnat 

 Fitxa principal 

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisi del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

OBJETIUS ESPECÍFICS: 

 

• Entendre, reflexionar i analitzar quins son els punts més important d’un procediment de 
manteniment de piscines. 

 

Accions: 
Haureu d’ordenar les diferents accions i tasques (segons el cas de cada fitxa)  de manera 
lògica i segons el que has aprés a les sessions prèvies de classe. 

 
1. Definiu un vocal (qui parlarà quan s’hagi de parlar i defensarà l’equip envers els altres 

equips). 
2. Completeu les fitxes. 

o Fitxa 1: Parts Principals de la piscina 
o Fitxa 2: Una mica més en detall 
o Fitxa 3: Electròlisi de sal 

3. Tindreu una sessió de classe per fer-ho en grup. 
4. A la següent classe tindreu 30 minuts per resoldre dubtes amb el professor. 
5. Seguidament, cada grup haurà de presentar a la resta de grups l’ordre proposat i les 

raons de perquè han seleccionat aquest ordre. 
6. Durant aquesta presentació, cada alumne haurà de puntuar al equip que està exposant 

mitjançant la rúbrica que repartirà el professor. 
7. La nota final de l’activitat es traurà de la mitjana entre les valoracions dels alumnes i les 

del professor. 
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 Fitxa 1 

 

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisis del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines Fitxa 1/3 

Nom del grup:  

Membres del grup:   

 Què hem de fer?  

 

Arriba l’estiu i un client ha contractat la vostra empresa per fer una revisió de la seva 

piscina. 

Es la vostra primera revisió i quan arribeu veieu la sala de màquines, el got de la piscina, 

els exteriors i a més el client us diu que vol fer el tractament químic per que els seus fills 

puguin banyar-se sense problemes. Esteu nerviosos, no sabeu si tot l’après al CFGM 

de manteniment serà suficient, però es la vostra primera feina i voleu començar 

amb bon peu per guanyar molta pasta! 

 

Definiu l’ordre més adient per fer aquest manteniment i justifiqueu per quina raó el vostre 

ordre es més adequat/ millor que d’altres. 

 

Nivell 1: Parts principals de la piscina 

Part de la piscina/Acció Ordre de 

revisió 

Per què? 

 

 Sala de 

màquines  

 

 

  

 

 Got Piscina 

 

 

  

 

 Tractament 

químic 
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 Fitxa 2 

 

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisis del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines Fitxa 2/3 

Nom del grup:  

Membres del grup:   

Nivell 2: Una mica més en detall 

 Què hem de fer?  

 

Desprès decidir el millor ordre d’actuació al nivell 1, ara entreu a treballar en cada part de 

les piscines. Us trobeu que heu de tornar a decidir quines parts reviseu primer. Què heu 

de fer? 

 

 

 

Exteriors de la piscina 

 

Part de la piscina/Acció Ordre de 

revisió 

Per què? 

 Plats de dutxa   

 Coronació Piscina   

 Platges de la piscina   

 Escales inoxidables   

 Elements de seguretat: 

Tanques, flotadors, kits de 

primers auxilis) 

  

 

 

Got de Piscina 

 

Parts del got de la piscina Ordre de 

revisió 

Per què? 

 Retirar el protector d’hivern   

 Neteja del got de piscina amb 
neteja fons manual 

  

 Raspall de les parets   

 Reomplint d’aigua   
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 Fitxa 3 

 

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisis del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines Fitxa 3/3 

Nom del 

grup:  

Membres del 

grup:   

Nivell 3: Electròlisi de Sal  

 Què hem de fer?  
 

Estem quasi acabant el nostre primer manteniment de piscina. 

El client ens ha demanat fer una neteja final amb el mètode d’electròlisi de sal. Al CFGM 

de manteniment ho vam estudiar, però no recordeu exactament el procés.   

Enumera per ordre les següents accions  i explica breument perquè heu fet aquesta 

classificació. 

 

Part de la piscina/Acció Ordre de 

revisió 

Per què? 

 Comprovació de la cèl·lula del 

clorador 

  

 Calibrat dels elèctrodes de PH i 

redox 

  

 Comprovació de la sonda de 

temperatura 

  

 Hidratar bombes peristàtiques   

 Comprovar connexions 

elèctriques 

  

 Comprovar nivell de sal (utilitza la 
formula) 

 Com ho calculeu? 

 Reposició de àcid o base segons 
necessitat 

  

 Analitzar l’aigua   
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8.6 Document 6: Activitat 3, Rúbriques d’avaluació 

 Alumnat 

 

 Professorat 

 

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisi del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

Rúbrica d’avaluació 

Alumnat 

Nom del alumne:  

Nom del grup/Membres del grup:   

Avalua la resta de grups seguint la rúbrica que et presentem a continuació (cada membre de grup ha de fer l’avaluació) 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

Reconeix les  característiques de 
les instal·lacions. 

   35     

Sap fer servir els equips de forma 
adequada. 

   25     

Documenta el procés de 
desmuntatge i de proves.  

   20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora completament 
el contingut i l´objectiu de la 

pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la 

pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns 
moments i no hi ha massa 

material previ 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix fàcilment. 5     

Integració en equip No participa de l´activitat en 
grup, no ajuda als companys. 

Participa però no ajuda al 
companys. 

Participa de l´activitat en grup i 
ajuda al companys. 

5     

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisi del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

Rúbrica d’avaluació 

Professorat 

Nom del grup/Membres del grup:   

Avalua la resta de grups seguint la rúbrica que et presentem a continuació (cada membre de grup ha de fer l’avaluació) 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

3.1 Analitza i reconeix les 
deficiències característiques de 
les instal·lacions. 

   
35     

3.2. Opera amb les eines i equips 
de treball específics. 

   25     

3.4.Documenta el procés de 
desmuntatge i reparació, inclou 
plànols, esquemes, i la llista de 
material utilitzat. 

   

20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora completament 
el contingut i l´objectiu de la 

pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la 

pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns 
moments i no hi ha massa 

material previ 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix fàcilment. 5     

Integració en equip No participa de l´activitat en 
grup, no ajuda als companys. 

Participa però no ajuda al 
companys. 

Participa de l´activitat en grup i 
ajuda al companys. 

5     
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8.7 Document 7: Activitat 4, Fitxa per l’alumnat 

 Fitxa Principal 

 

  

M15-Instal.lació de piscines. 

UF2- Instal·lacions i equips per piscines.. 
NF1: Diagnòstic d´averies i reparació de les instal·lacions de piscines. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Casos diversos de manteniment 

OBJETIUS ESPECÍFICS: 

 

• Entendre, reflexionar i analitzar quin son les accions a realitzar en casos concrets de 

manteniment de piscines. 

 

Accions 

Les fitxes que us repartirà el professor son casos concrets de manteniment que us podeu 

trobar a una piscina. 

 

1. Ajunteu-vos amb el vostre equip 

2. Estudieu el cas que us reparteixi el professor. 

3. Completeu la fitxa 

4. A la següent classe tindreu 30 minuts per resoldre dubtes amb el professor. 

5. Seguidament, cada grup haurà de presentar a la resta de grups l’ordre proposat i les 

raons de perquè han seleccionat aquest ordre. 

6. Durant aquesta presentació, cada alumne haurà de puntuar al equip que està 

exposant mitjançant la rúbrica que repartirà el professor. 

7. La nota final de l’activitat s’obtindrà de la mitjana entre les valoracions dels alumnes i 

les del professor. 
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 Cas 1/Fitxa1 

 

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisis del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Casos diversos de manteniment 
Cas 1/Fitxa 1 

Nom del grup:  

Membres del grup:   

Revisió del pH de la piscina 

 

 Què hem de fer?  

 

1. Us han trucat per anar a revisar una piscina que porta tot l’hivern sense funcionar. 

2. Ja heu revisat el got de la piscina i heu realitzat tots els protocols corresponents 

per complir amb el manteniment, però ara queda complir amb els nivells de PH 

corresponents. 

3. Revisa amb el teu equip que heu de fer per revisar el nivell de PH i quines serien 

les accions a realitzar. 

4. Justifiqueu el procediment i les accions realitzades 

5. El fabricant del producte ens diu que: 0,5 kg /100m3 per variar 0,1 ppm. 

6. Inicialment, aquest client té una piscina de 50 m3. 
 

En cas de que el client tingués una bomba dosificadora  

 

Acció Justificacions 
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 Cas 2/Fitxa 2 

 

  

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisis del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Casos diversos de manteniment 
Cas 2/Fitxa 2 

Nom del grup:  

Membres del grup:   

Muntatge de filtres i posta en marxa 

 

 Què hem de fer?  

 

1. Us han trucat per anar a realitzar la revisió d’un filtre. 

2. Quan arribeu, us trobeu que ja han instal·lat els tubs i els filtres, però com a 

professionals heu d’assegurar-vos de que tot està correctament instal·lat per el 

correcte funcionament. Què feu? 

3. Enumereu les accions que faríeu per assegurar el correcte funcionament de la 

instal·lació. 

4. Justifiqueu el procediment i les accions realitzades 

 

Acció Justificacions 
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 Cas 3/Fitxa 3 

 

  

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisis del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Casos diversos de manteniment 
Cas 3/Fitxa 3 

Nom del grup:  

Membres del grup:   

 

 

 Què hem de fer?  
 

1. Us han trucat per anar a realitzar la revisió d’un filtre. 

2. Quan arribeu, us trobeu que ja han instal·lat els tubs i els filtres, però com a 

professionals heu d’assegurar-vos de que tot està correctament instal·lat per el 

correcte funcionament. Què feu? 

3. Enumereu les accions que faríeu per assegurar el correcte funcionament de la 

instal·lació. 

4. Justifiqueu el procediment i les accions realitzades 

 

Acció Justificacions 
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8.8 Document 8: Activitat 4, Rúbriques d’avaluació 

 Rúbrica alumnat 

 
 

 Rúbrica Professorat 

 

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisi del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

Rúbrica d’avaluació 

Alumnat 

Nom del alumne:  

Nom del grup/ Membres del grup:   

Avalua la resta de grups seguint la rúbrica que et presentem a continuació (cada membre de grup ha de fer l’avaluació) 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

Coneix diferències entre 
manteniment preventiu i d’urgència 

   20     

Comprèn els plànols i sap identificar 
que s’ha de mantenir. 

   20     

Interpreta correctament quins 
paràmetres i quins valors s’han de 
mesurar. 

   
20     

Verifica correctament que les 
canonades i juntes estiguin 
correctament muntades 

   
20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora completament 
el contingut i l´objectiu de la 

pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la 

pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns 
moments 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix fàcilment. 

5     

M15-Instal.lació de piscines. 

UF1- Instal·lacions i equips per piscines.. 

NF4: Resolució de problemes, anàlisi del funcionament i verificació. 

TÍTOL ACTIVITAT 

Protocols d’Actuació i manteniment de piscines 

Rúbrica d’avaluació 

Professorat 

Nom del Grup/ Membres del grup:   

Avalua la resta de grups seguint la rúbrica que et presentem a continuació (cada membre de grup ha de fer l’avaluació) 

Criteris 

NO ACCEPTABLE ACCEPTABLE SATISFACTORI Nota Grup 

1 2 3 %     

1.1. Diferencia entre manteniment 
preventiu, manteniment continu, 
manteniment d 
´urgència. 

   

20     

1.2. Identifica en esquemes i plànols el 
manteniment i els elements sensibles a ser 
mantinguts. 

   
20     

1.3. Identifica els paràmetres i les mesures 
a realitzar en els equips i instal·lacions. 

   20     

1.6. Verifica l´estanquitat de les vàlvules i 
canonades d´aigua dels diferents circuits. 

   20     

Reconeixement de l´objectiu i el 
procediment de l´activitat 

El grup ignora completament el 
contingut i l´objectiu de la 

pràctica 

El grup dubte i desconeix el 
contingut, però realitza la 

pràctica. 

Té clar el contingut i respon 
clarament a la solució 5     

Presentació de l´activitat No es entenedora Es entenedora en alguns 
moments i no hi ha massa 

material previ 

Hi ha material previ i el fil de 
l´exposició es segueix 

fàcilment. 

5     


