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AVALUACIÓ AL PRIMER CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL 

• Decret 1012010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 
l'educació infantil* 

• “Article 8. Seguiment del desenvolupament de l’infant 
• 1. El seguiment del desenvolupament de l’infant, basat en l’observació constant i 

sistemàtica, ha de possibilitar el coneixement de les condicions inicials individuals 
de cada infant, dels progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i del 
grau d’assoliment dels objectius educatius establerts. També ha de permetre 
conèixer i analitzar la pertinència dels recursos emprats per tal de facilitar el 
procés d’ensenyament i d’aprenentatge. 

• 2. L’equip educatiu de cicle decideix sobre els aspectes de l’observació i la 
documentació pedagògica que s’han d’incloure en la programació. Així mateix, 
elabora els diferents instruments de registre per a les observacions dels 
progressos de l’alumnat i la comunicació amb les famílies. 

• 3. L’observació i la documentació pedagògica són les eines fonamentals per al 
seguiment del desenvolupament de l’infant. L’observació permet disposar 
d’informació sobre els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant 
instruments diferents i la documentació permet fer visibles els processos dels 
infants, la relació que mantenen amb les altres persones i la seva activitat.” 
 



AVALUACIÓ NO DISCRIMANTÒRIA 

• Avaluació com a observació i anàlisi sistemàtic del procés d’ensenyament-
aprenentatge. 

• Avaluació que ens ajuda a obtenir informació dels aspectes quotidians: 
descoberta d’un espai nou, acceptar nous reptes cognitius o motrius. 

• Avaluació que ens ajuda a definir els seus coneixements previs, les seves 
estructures de pensament, les estructures per aconseguir els nous reptes. 

• Avaluació del que cal observar per entendre com es desenvolupen i 
aprenen els infants. 

• Avaluació per saber en quin moment del procés de desenvolupament es 
troba cada infant. 

• Avaluació per tenir informació per compartir amb la família i altres 
educadors. 

• Avaluació per reflexionar sobre la pròpia pràctica diària com a docent. 

 



AVALUACIÓ FORMATIVA  

 



AVALUACIÓ FORMATIVA:  

• L’avaluació formativa ha de permetre determinar si 
s’han assolit, i fins a quin grau, les intencions 
educatives que hi ha a la base i a l’origen de la 
intervenció pedagògica. 

• L’avaluació formativa ha de permetre adaptar l’ajut 
pedagògic a les característiques individuals dels 
infants mitjançant aproximacions successives.  

• Aquesta funció s’ha de concretar en dos moments del 
procés d’ensenyament-aprenentatge: a l’inici d’una 
nova situació d’aprenentatge i a mesura que el procés 
es va desenvolupant. 

 



Procés de coneixement 

• a) Inicialment. Haurem d’indagar quins són els esquemes de coneixement que té 
l’infant sobre el coneixement nou que hem d’abordar: què en sap?, quines 
nocions té? i quines estratègies utilitza? 

• b) Durant el procés. Cal preguntar-nos com aborda l’infant els continguts 
seleccionats. És en aquest moment, més que mai, quan hem d’atendre el seu 
procés, els progressos, les dificultats, el bloqueig, etc. que dificulten o estimulen 
el procés d’aprenentatge. 



COM AVALUAR ? – OBSERVACIÓ A L’AULA 

 



Observació a l’aula 

Els i les educadores, a l’hora de portar a terme una observació 
sistemàtica, hauran de tenir present la importància dels 
aspectes següents: 

 
1. Observar comportaments que serveixin com a indicadors 

del perquè els nens i les nenes saben o no fer quelcom i 
del perquè poden o no poden fer quelcom. 

2. Observar en quines circumstàncies troben majors 
dificultats i en quines són capaços de superar les 
qüestions plantejades. 

3. Els comportaments observats per proposar les activitats 
d’aprenentatge més idònies a cada cas i moment. 

 



L’observació. Instruments i tècniques 

• a) Natural i pràctica. S’han d’utilitzar metodologies senzilles i fiables i s’ha de combinar 

l’observació sistemàtica i l’observació asistemàtica. S’ha de donar en l’ambient natural en el qual 
se succeeixen les activitats d’ensenyament-aprenentatge o les que s’hagin preparat amb la 
finalitat d’avaluar, que sempre seran una activitat més, i no seran artificioses o fora d’aquest 
ambient natural i espontani dels infants. 

• b) Fiable i objectiva. El procés de registre de dades ha de ser tan objectiu com sigui possiblei, 

per tant, més descriptiu que interpretatiu. De vegades convé l’ajuda d’una altra educadora, 

bàsicament quan ens interessa analitzar el tipus d’intervenció de l’educador/a. També és útil 

gravar en vídeo les situacions. Tot i això, convé ser conscient que l’observació està sotmesa al 

risc de la subjectivitat o l’error per diverses circumstàncies–cansament de l’observador, falta 

d’atenció, etc.– o per falses expectatives o altres aspectes. 

• c) Adaptativa i flexible. S’han de tenir presents les característiques de cada un dels infants.  



Tipus d’observació a l’aula 

 



L’observació. Instruments i tècniques II 

• d) Finalitats clares i definides. Els comportaments i conductes que 
s’han d’observar i les altres circumstàncies del procés (l’adequació dels 
recursos utilitzats, els objectius perseguits, etc.) han d’estar definits i 
han de ser clars, igual que les finalitats de l’observació (què cal 
observar i per què). 

• e) Continuada i global. Convé no perdre de vista que l’observació 
forma part del procés educatiu mateix i que implica tots els aspectes 
del pensament de l’infant i del context en què es dóna, tot i que 
podem establir moments específics i ben programats. 

• El joc espontani és un moment que ens permet observar de manera 
privilegiada l’evolució particular de l’infant: els seus interessos i 
motivacions, les habilitats en les relacions amb els seus companys de 
joc, etc. La seva finalitat és captar les informacions que puguin servir 
per comprendre la conducta de l’infant, avaluar-la i proporcionar 
aquells elements que puguin servir d’ajuda per al seu progrés. 
 



Instruments i tècniques 
 

L’observació és un procés de seguiment de certes conductes que 
requereix instruments que ajudin a enregistrar les dades d’una manera 
organitzada. 
L’observació pot ser sistemàtica o asistemàtica. 
a) Sistemàtica. És una observació pautada que implica: 
• Determinar els comportaments i el context que s’han d’observar. 
• Organitzar les situacions en què s’observarà. 
• Elaborar un sistema de registre. 
Hi ha diferents models o pautes per a l’observació: 
•Diari de classe 
• Graelles d’observació 
• Escales estimatives 
• Pautes d’enregistrament de conductes 



Observació sistemàtica 

Amb aquesta finalitat, les condicions bàsiques de l’observació sistemàtica han 
de ser les següents: 

 
• S’ha de realitzar durant el procés d’aprenentatge i no únicament al principi 
i al final. 
• Tan sols d’aquesta manera serà susceptible de proporcionar informacions 
sobre l’evolució de l’aprenentatge dels infants. 
• S’ha de materialitzar en un registre que permeti seguir aquesta evolució. 
• Ha d’incloure totes les àrees de comportament en relació amb les quals 
s’han definit els objectius educatius. 
• Ha d’incloure informacions prou detallades sobre les situacions i activitats 
d’aprenentatge en les quals es manifesten els comportaments registrats. 
• S’han de delimitar amb el màxim de precisió possible els comportaments 
que cal observar. 
• S’han de preveure les situacions d’observació a l’aula que han de permetre 
observar els comportaments esmentats. 

 



Observació Asistemàtica 

• És una tècnica menys formal però també útil. Informa sobre 
comportaments significatius i espontanis dels infants que es donen 
en un moment determinat i que ens poden servir per recollir 
aspectes que no teníem previstos, però que són indicatius 
d’interessos concrets, d’un procés individualitzat que es manifesta 
espontàniament, etc. 

• Pot ser útil portar una llibreteta a la butxaca, on es poden anotar 
aquestes manifestacions, o bé, en acabar la jornada, es poden 
anotar al diari de classe. És una tècnica que no substitueix 
l’observació pautada perquè té l’inconvenient de ser poc objectiva, 
però que la complementa. 

• Caldrà que l’escola disposi d’una síntesi de les diferents 
observacions realitzades a l’escola pels educadors, i altres 
informacions pertinents transmeses per professionals propers a 
l’infant, i també les proporcionades pels pares i els resums de les 
entrevistes i informes realitzats. 
 



Escala estimativa 

 



GRAELLA D’OBSERVACIÓ 

 



RECOLLIDA DADES INICIALS 

 



• L’observació de l’infant a través d’una documentació específica no busca 
ser la solució definitiva, no tanca altres portes, ni us descobrirà veritats 
úniques, tant sols ens obra possibilitats i amplia horitzons a respostes que 
no ens podem inventar. 

• És un procés de cerca permanent per construir cultura d’infància i una 
major comprensió a la ment humana. 

• Meritxell Bonàs. 

 

 


