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L’avaluació dels aprenentatges 
competencials a l’educació obligatòria 



Roser Canals  

El nen 
s’esforça i 

se’n surt prou 
bé tant en 

l’escriptura 
com parlant 
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Avui parlarem de... 

 

QUINES PREGUNTES ENS FEM? 

a) Com s’avaluen els aprenentatges competencials?   

b) Quins instruments seran més adequats per avaluar els 

aprenentatges competencials?  

c) Què volen dir els nivells d’assoliment?  

d) Per què és important l’autoregulació o autoavaluació?  

e) … 

 

 

CONTINGUTS 

1. Funcions de l’avaluació: avaluar  i qualificar 

2. Els criteris i indicadors d’avaluació 

3. Les activitats i els instruments d’avaluació  

4. L’avaluació formativa  

5. Les qualificacions i l’informe a les famílies  

 



 

COM AVALUAR ELS 

APRENENTATGES 

COMPETENCIALS? 



Definir CRITERIS 
I INDICADORS 

 

Valorar la 
informació a partir 
dels CRITERIS I 
INDICADORS 

 

Obtenir informació 
ACTIVITATS I 

INSTRUMENTS 

Comprovar el grau 
d’assoliment dels 

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE 

 

Comunicar els 
resultats 
d’aprenentatge 
(qualificacions)  

Prendre decisions per a 
la millora dels processos 
d’ensenyament i dels 
resultats d’aprenentatge 



Què em proposo que 
aprenguin els alumnes? 

OBJECTIUS  D’APRENENTATGE 

Amb quina finalitat? 
DESENVOLUPAMENT DE 

LES Cb 

 
Com comprovarem 
si s’ha aconseguit?  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  

Fins a quin punt?  QUALIFICACIONS 

L’avaluació dels aprenentatges demana fer-se preguntes... 
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1. Escriu el nom dels òrgans de l’aparell respiratori 

 

2. Relaciona les columnes:  
 > respiració  > inspiració i expiració 

 > aparell respiratori > l’oxigen passa de l’aire a la sang i el    

     diòxid de carboni de la sang a l’aire 

 > moviments   > obtenció d’oxigen per viure i eliminació   

    respiratoris     de diòxid de carboni 

 > intercanvi de gasos > vies respiratòries i pulmons 

 

3. Descriu les funcions d’inspiració i expiració 

 

4. Per què respirem més vegades per minut quan correm que quan estem 

asseguts? (explica) 

 

5. Si t’has refredat però no has tingut febre, pots anar a l’institut? Quines 

precaucions creus que  has d’adoptar per no encomanar-ho als altres? 

(Interpreta, Justifica) 

Què vol comprovar el 

professorat en cada 

pregunta?  

Com puntuaríeu 

cada pregunta?  



Criteri 1  

Saber quins són els òrgans i 

funcions  de l’aparell respiratori   

Criteri 2 

Aplicar els coneixements apresos 

sobre la funció respiratòria a la 

interpretació de situacions 

quotidianes i amb problemes 

relacionats amb la salut.  

a) Coneix els noms dels òrgans de 

l’aparell respiratori 

b) Defineix conceptes bàsics de la 

funció respiratòria 

c) Identifica les dues fases de la 

funció respiratòria 

d) Relaciona la freqüència respiratòria 

amb l’activitat física i l’aportació 

d'oxigen 

e) Interpreta i justifica quins hàbits 

saludables poden prevenir malalties 

infeccioses de l’aparell respiratori 

INDICADORS  
CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:  

S’associen a la funció qualificadora de 

l’avaluació. Aporten informació sobre el grau o 

nivell d’assoliment dels aprenentatges en forma 

de qualificacions. També estableixen les 

condicions de superació d’una matèria, de curs i 

d’etapa.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS 

APRENENTATGES:  

S’associen a la funció formativa i 

reguladora dels aprenentatges. 

Aporten informació sobre els 

encerts/errors/oblits i orienten la presa 

de decisions per la millora.  
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ORDRES   ENS/164/2016 (EP)       ENS/108/2018 (ESO) 

Criteris generals per a l'avaluació dels alumnes  

Els centres han d'incloure, en el seu projecte educatiu, 

els criteris generals adoptats respecte a l'avaluació i el 

pas de curs dels alumnes, a l'acreditació de l'etapa i al 

disseny d'activitats d'avaluació i activitats adreçades a 

millorar nivells competencials no assolits, en el marc de 

referència del Decret 187/2015, de 25 d'agost. 

 

Els centres han de fer públics aquests criteris i informar-

ne les famílies i els alumnes des de l'inici de curs. 

Aquesta informació ha de contribuir al compromís de 

l'alumne i de la família en el procés d'aprenentatge.  



Subjectivitat?         
Arbitrarietat?    

Transparència!  

Coherència! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid0YuFvITXAhXCzRQKHf8TBGUQjRwIBw&url=http://totnens.cat/jocs-de-cartes-per-a-nens-per-jugar-i-aprendre/&psig=AOvVaw05-nEIRqAcFKm_AWUXSb1H&ust=1508769830241354


Activitats que reprodueixen 

situacions semblants a la realitat 

ENSENYAR I AVALUAR  

CONTINGUTS + 
Els alumnes apliquen els coneixements, 

habilitats, actituds... a la resolució d’altres 

situacions i problemes semblants als que es 

podran trobar a la seva vida 

ENSENYAR I AVALUAR  

COMPETÈNCIES 

Exercicis per reconstruir i 

consolidar coneixements 

Els alumnes consoliden  

coneixements, habilitats i actituds 

mitjançant activitats d’introducció i 

estructuració  



Roser Canals  

1. Escriu el nom dels òrgans de l’aparell respiratori 

 

2. Relaciona les columnes:  
 > respiració  > inspiració i expiració 

 > aparell respiratori > l’oxigen passa de l’aire a la sang i el   

      diòxid de carboni de la sang a l’aire 

 > moviments   > obtenció d’oxigen per viure i eliminació   

    respiratoris     de diòxid de carboni 

 > intercanvi de gasos > vies respiratòries i pulmons 

 

3. Descriu les funcions d’inspiració i expiració 

 

4. Per què respirem més vegades per minut quan correm que quan 

estem asseguts? (explica) 

 

5. Si t’has refredat però no has tingut febre, pots anar a l’institut? 

Quines precaucions creus que  has d’adoptar per no encomanar-ho 

als altres? (Interpreta, Justifica) 

 

 

 

 

Les proves o controls escrits són bons instruments per avaluar els 

aprenentatges competencials?  
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4. Per què respirem més vegades per minut quan correm que quan estem  

    asseguts?  

Enriquim competencialment l’activitat de l’aparell respiratori 

• Quina era la frecuencia cardíaca el primer dia? I al cap d’una setmana? I al cap de dues 
setmanes? De l’anàlisi de les dades quina conclusió se’n pot treure? 

• Com és que cada vegada es cansa menys?  
• Quins altres hàbits saludables creus que el  poden ajudar a millorar la seva forma física?  

INDICADORS “COMPETENCIALS” D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/activitatscompetencials/ 

En Joan aquest curs forma part de l’equip de 

futbol de la seva escola. Des de fa dues 

setmanes que entrena tres dies a la setmana i 

es queixa que els entrenaments són molt durs i 

que a ell el que li agrada és jugar a futbol.   

L’entrenador li ha explicat la importància que té 

tenir una bona forma física i li proposa que en 

cada entrenament compti les pulsacions per 

minut i ho anoti.  

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/activitatscompetencials/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/activitatscompetencials/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/activitatscompetencials/
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Si es tracta de comprovar com els alumnes apliquen els coneixements a 

la interpretació i resolució de problemes reals...Caldrà posar els alumnes 

en situacions reals on demostri com les resol 

Ens caldrà utilitzar altres instruments d’avaluació per obtenir 

evidències de com progressen els alumnes en els diferents 

aprenentatges competencials  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy9___zf_YAhVE-6QKHQLbBE0QjRwIBw&url=http://escolasantiagoramonycajal.cat/una-tablet-per-infant/&psig=AOvVaw1tAkwcJjqXqUWA87Jp9ilf&ust=1517399020800178


DATA AUTOAVALUACIÓ: _________ HO SÉ I HO 

SABRIA 

EXPLICAR 

HO 

SÉ 

EM 

SONA 

NO EN 

SÉ RES 

1. Descriure les diferents fases del cicle de 

l'aigua 

2. Quins són els diferents estats de l'aigua 

3. Perquè l’aigua és un recurs renovable 

4. Què és una depuradora? 

5. Quines mesures són adequades per fer un 

bon ús de l'aigua a la llar? 

És un qüestionari d'autoavaluació de l'alumnat que permet de forma ràpida i fàcil efectuar una 

avaluació inicial. A través d'aquest instrument s'obté informació sobre la percepció que l'alumnat té 

del seu grau de coneixement assolit en relació als continguts que es proposen per treballar. 

Formulari KPSI  

(Knowledge and Prior Study Inventory, Young i Tamir, 1977) 



Ordena els passos que cal seguir per a redactar un text interpretatiu sobre 

l’impacte de les activitats humanes sobre aquest paisatge 

Base d’orientació per a redactar un text interpretatiu.... 
sobre el paisatge humanitzat  



INICI 

1 punt 
EN PROCÉS 

2 punts 
ASSOLIT 

3 punts 
EXCEL·LENT 

4 punts 
PUNT  

Acompliment 

De la tasca  

EN GRUP 

Ens falten moltes 

Coses per fer, el 

treball 

ens ha quedat mitges. 

No ens ha donat temps 

de completar el treball 

en el temps previst. 

Hem fet el treball en el 

temps previst, però   

volíem haver millorat 

algunes coses. 

Hem fet el treball ben fet 

I en el temps previst. 

Participació 

col·laboració  

DEL GRUP 

Els companys no es 

respecten gaire, es 

discuteixen o no 

participen 

Els companys a vegades 

no es respecten, 

s’enfaden o discuteixen, 

però posen interès en 

participar. 

 Els companys mostren 

respecte i fan la feina 

amb interès, tot i que a 

vegades hi ha alguna 

discussió 

Els companys es mostren 

respecte i fan les seves 

tasques amb interès. 

Posada en 

comú  

DEL GRUP 

Costa que tothom 

participi en el treball, 

s’està pendent d’altres 

coses. 

Es participa en el treball, 

tot i que només 

s’escolten les idees dels 

més amics. 

Es participa en 

eltreball, 

tot i que a vegades les 

idees s’escolten més o 

menys segons de qui 

siguin. 

Es participa activament 

En el treball, posant en 

comú  les idees de 

tothom. 

Autonomia en 

El treball 

EN GRUP 

Es demana amb molta 

freqüència l’opinió del 

mestre sense haver 

discutit abans els 

problemes en el grup 

Els problemes es 

discuteixen en el grup, 

però a vegades 

prefereixen conèixer 

primer l’opinió del mestre. 

Els problemes es 

discuteixen primer en el 

grup, però també 

demanen després 

l’opinió del mestre. 

Els problemes es 

discuteixen primer en el 

grup. Només es demana 

ajut quan el grup ho 

considera necessari. 

Responsabilita 

INDIVIDUAL 
No faig la feina que 

Em toca 
A vegades faig la feina que 

em toca, però  m’ho han de 

recordar 

Faig la feina que em 

toca, a vegades em 

despisto 

Sempre faig la que feina 

que em toca. 

Col·laboració 

INDIVIDUAL 
Sovint em distrec i 

deixo que els 

companys decideixin. 

A vegades no escolto el 

que diuen els companys, o 

només faig cas als que són 

més amics. 

Procuro escoltar amb 

atenció el que diuen els 

meus companys i 

aportar les meves idees. 

Sempre escolto amb 

atenció els que diuen els 

meus companys, i ajudo 

A prendre decisions 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es& 

RÚBRICA PER AVALUAR EL TREBALL COOPERATIU 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&


Graella d’observació sobre la participació en un debat 

GENS POC BAST MOLT 

Exposa de forma clara el seu punt de vista? 

Justifica el seu punt de vista amb raons suficients i 

adequades? 

Respecta els punts de vista diferents o contraris al seu? 

Aixeca la mà per demanar el torn de paraula? 

Es capaç d’arribar a acords amb els altres? 

Respon adequadament a les objeccions que li plantegen? 

Capta l’atenció i interès del públic amb la mirada, el to de 

veu, els gestos... 



Autoavaluació 
infantil i cicle 

inicial 



DOCUMENTACIÓ AMB IMATGES  

La mestra enregistra diferents moments del procés d’aprenentatge d’un 

infant i interpreta com s’enfronta a les situacions, com les resol, quins són les 

seves fortaleses i les seves febleses.  

 

La mestra pot intervenir per ajudar l’infant, si aquest ho necessita, respectant 

el ritme de cadascú. És fonamental que el/la mestra tingui molt clar quines 

són les finalitats i  els objectius d’aprenentatge. Les provocacions són 

pensades prèviament pels mestres. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjap77-kpHZAhUOKlAKHSS4BsUQjRwIBw&url=http://doblevia.coop/dt_logos/ampa-escola-polinya/&psig=AOvVaw2U_3VfZM-ut7lO_bxGGAqj&ust=1518001657450828


La documentació del procés d’aprenentatge, té sentit per a: 

 

- Mestres: acompanyar el procés d’aprenentatge de cada infant per a que pugui 

progressar al seu ritme. Ens dona molta informació sobre com aprèn cada infant 

(Intel.ligències múltiples) 

 

- Alumnes: al visualitzar l’enregistrament de l´activitat poden aprendre diferents 

maneres de resoldre una situació o una tasca i es poden fer seu el procés 

d’aprenentatge (autoregulació). Altres alumnes poden aprendre d’allò que fan els 

altres (aprenentatge entre iguals) 

 

- Pares i mares: En les entrevistes poden prendre consciència del progrés en 

l’aprenentatge dels seus fills i filles. Alhora, poden entendre millor el projecte 

educatiu i resoldre els dubtes que puguin tenir. 
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Carpeta d’aprenentatge o 
portfoli 

És un instrument que proporciona evidències 

d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels 

objectius en relació amb el pla de treball. 

 

 

Promou l’autoavaluació i la reflexió sobre 

què s’aprèn i com s’apren.  

 

 

L’alumne pren consciència de com està 

aprenent i el professor pot fer un seguiment 

d’aquest aprenentatge.  
 

https://sites.google.com/a
/xtec.cat/portafolis-
digital-tutoria/ 
 

http://www.xtec.cat/web
/curriculum/xarxacb/ava
luarperaprendre/carpeta
daprenentatge 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-digital-tutoria/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-digital-tutoria/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-digital-tutoria/
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https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-digital-tutoria/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-digital-tutoria/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-digital-tutoria/
http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/carpetadaprenentatge
http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/carpetadaprenentatge
http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/carpetadaprenentatge
http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/carpetadaprenentatge


Contingut d´un ALBUM Contingut d´una 
CARPETA 

PORTADA I INDEX PORTADA I INDEX 

Les preguntes: què en sabem i què 
volem saber? 

PRESENTACIO 
a) Personal 
b) Carpeta i el seu contingut  

Fitxes de continguts (dibuixos, textos, 
endevinalles, poemes, sopa lletres, 
fotografies,…) 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE  i 
COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

Recerca d’informació MOSTRA D’EVIDENCIES DE 
L´APRENENTATGE (justificació) 

Fitxa d’autoavaluació AUTOAVALUACIÓ  
 

CONCLUSIONS  (reflexions sobre el 
procés d’aprenentatge, els resultats 
aconseguits i propostes de millora) 



http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb 
 

https://www.tresorderecursos.com/ 
 
http://sintedirecursos.wixsite.com/guiacompea 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb
https://www.tresorderecursos.com/
https://www.tresorderecursos.com/
http://sintedirecursos.wixsite.com/guiacompea
http://sintedirecursos.wixsite.com/guiacompea
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AVALUACIÓ: principi de cost - benefici  

Màxim benefici 

per l’alumnat 

Mínim cost pel 

professorat 



Seqüencia del procés d’aprenentatge 

Avaluació 
inicial 

Avaluació 
final 

Avaluació 
formativa 

   L’avaluació del procés d’aprenentatge: 

L’AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE SUPOSA:      

1. Obtenir evidències del progrés dels alumnes a partir dels instruments d’avaluació  

2. Analitzar-les per identificar encerts, errors, oblits...a partir dels criteris i indicadors 

3. Prendre decisions de millora (professorat i alumnat) 

4. Expressar els resultats d’aprenentatge a paritr de qualificació (NA, AS, AN, AE) 

PERÒ REALMENT  LA NOTA ÉS  EL MÉS 

RELLEVANT DE L’AVALUACIÓ?  
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 Per a l’alumnat l’avaluació 

ha de ser una eina per 

aprendre a partir d’identificar 

els encerts, els errors i els 

oblits (avaluació 

formadora).  

 Al professorat li permet 

identificar les dificultats i 

progressos de l’alumnat per 

adaptar la seqüència 

didàctica a les seves 

necessitats d’aprenentatge 

(avaluació formativa).  

Autoavaluem el 

nostre treball i el dels 

nostres companys 

L’AVALUACIÓ: UNA EINA PER APRENDRE 

Si els alumnes resolen una activitat bé a la 

primera, no han après res  

(Neus Sanmartí).  



Competència d’aprendre a aprendre:  

 

 La capacitat d’autoregular-se en un procés d’aprenentatge passa per:  

• Conèixer quins són els objectius d’aprenentatge i Compartir 

quins són els criteris d’avaluació 

• Representar-se les operacions necessàries per realitzar una 

activitat (BASE ORIENTACIÓ) 

 El professorat  

 Identifica quines són les dificultats dels alumnes 

 Els proporciona els recursos necessaris per superar-les (feedback) 

 Ofereix l’oportunitat de millorar els seus treballs   

 L’autoregulació de l’aprenentatge consisteix a 

ensenyar als alumnes a detectar i regular ells 

mateixos les seves dificultats i trobar o demanar 

els ajuts necessaris per superar-les. 
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ORDRES AVALUACIÓ:  Finalitat de l'avaluació 
 

     (FUNCIÓ REGULADORA) 

1. L'avaluació té la finalitat de regular el procés d'aprenentatge i 

comprovar el grau d'assoliment de les competències dels 

àmbits, d'acord amb els ritmes i capacitats d'aprenentatge dels 

alumnes. 

 

2. Així, l'avaluació ha de permetre que tant els professors com els 

alumnes puguin conèixer el procés d'aprenentatge, identificar els 

avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del 

procés educatiu, i prendre les decisions oportunes per regular-

lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius 

d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls 

avaluarà. 

 

3. També ha de permetre comprovar el grau d'assoliment de les 

competències tant les dels àmbits associats a les matèries com 

les dels àmbits transversals. (FUNCIO QUALIFICADORA)  



ÀMBIT  DIMENSIONS 

 

1r 

curs  

2n 

curs  

3r 

curs  

4t 

curs  

LINGÜÍSTIC 

COMPRENSIO 

LECTORA 

EXPRESSIO 

ESCRITA 

COMUNICACIÓ 

ORAL  

MATEMÀTIC 

RESOLUCIÓ DE 

PROBLEMES 

RAONAMENT I 

PROVA 

CONNEXIONS  

ARTÍSTIC 

PERCEPCIO I 

ESCOLTA 

EXPRESSIO 

INTERPRETACIÓ  

SOCIETAT I 

CULTURA 

Línia de centre sobre els aprenentatges clau  

ACORDS DE CLAUSTRE EN RELACIÓ AMB  ELS CRITERIS GENERALS 

D’AVALUACIÓ DE CADA ÀMBIT PER DIMENSIONS I RELACIONATS AMB LES Cb 



El nostre alumne competent  

ha de ser capaç de....  

Àmbit Lingüístic  

Àmbit d’educació 
en Valors   

Àmbit de medi 

Àmbit artístic  Àmbit Educació 
Física  

Àmbit Matemàtic  

Àmbit d’Aprendre 
a aprendre   

Àmbit d’autonomia   

Àmbit digital  



http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-

medi/ 

ED. PRIMÀRIA   Àmbit del medi  El nostre alumne competent és capaç de...  
   

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
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http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-de-coneixement-del-medi/


(Acords de claustre que formen part del PEC )  
     El nostre alumne competent és capaç de...  



QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE UN 6,5  I UN ASSOLIMENT NOTABLE?  

  

Qualificacions  

Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de 

les competències s’utilitzen qualificacions qualitatives, que són: no assoliment (NA), 

assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE).  

  

Per reforçar la idea que les qualificacions valoren de forma qualitativa el grau 

d’assoliment dels aprenentatges cal explicitar el significat de la qualificació: 

 

NA = no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i 

acompanyament. 

AS = resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament (assoliment 

satisfactori indica el nivell bàsic d’assoliment de la competència).  

AN = resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa. 

AE = resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments 

propis  

 

La rúbrica concreta cadascun dels quatre nivells  d’assoliment, i permet establir el 

grau d’assoliment (complexitat de la tasca, aprofundiment dels continguts, autonomia 

de l’alumne...) 



http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/collec
cions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/ 
 

ORIENTACIONS PER A ELABORAR LES RÚBRIQUES:  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/documents/Pautes-per-fer-una-

rbrica-amb-l-alumnat.pdf 

 

Podem consultar les rúbriques de les  d’orientacions de XTEC 

el nivell 1 

d’assoliment és el 

suficient!!! 
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RÚBRICA PEL PROFESSORAT    ÀMBIT LINGÜÍSTIC:  
Dimensió  comunicació oral 

CRITERIS

  

INDICADORS DE 

PROGRÉS  



ALUMNAT:    Rúbrica per coavaluar l’expressió oral 



Esfer@ - Informe de qualificacions de final de nivell 

39 



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6s3drYTYAhWS4qQKHZ12DMIQjRwIBw&url=http://www.esliceu.com/2016/05/al-taller-dexperimentacio-vam-descobrir-que-hi-ha-materials-que-suren-tot-sols-a-laigua-i-daltres-que-senfonsen/&psig=AOvVaw2f76IR9t9ADBDU3NV6Qwux&ust=1513164067445572


Informació a les famílies: model d’informe d’avaluació 

(...) 

(4t A) 





Els resultats que esperava aquest trimestre 
s’ajusten als que hi ha a l’informe d’avaluació 
perquè he anat recollint totes les valoracions dels 
treballs i proves d’aquet trimestre.  

Estic més satisfet dels resultats del projecte del 
viatge d’intercanvi a França perquè he après 
moltes coses útils i interessants que em podran 
servir per planificar unes vacances o una estada 
per fer estudis en un país estranger que voldria fer 
algun dia.  

Crec que he de millorar en matemàtiques perquè 
com que és el que més em costa sempre ho deixo 
pel final. La principal dificultat és que em costa 
d’entendre i vaig més lent. He pensat que si 
gravéssim la classe en vídeo després m’ho podria 
repassar a casa a poc a poc.  

autoavaluació de l’alumnat d’ESO 



Roser Canals  

El paper dels pares i mares  

 A través dels informes trimestrals d’avaluació i de les entrevistes amb 

el/la tutor/a, se’ls orienta en com poden acompanyar els seus fills i filles 

en aquest canvi:  

 Autoconeixement: demana ser crític amb un mateix (autoestima) 

 Presa de decisions: l’alumne decideix sobre el seu propi 

aprenentatge (autonomia) 

 Interès per aprendre (curiositat) 

 Esforç i motivació: les coses no surten mai a la primera i sovint cal 

repetir-les diverses vegades (resiliència) (satisfacció) 

 

 Encoratjar, fer suport, ajudar-los a que es fixen fites, fer-los propostes 

riques culturalment (cinema, teatre, exposicions, excursions, concerts, 

lectura...), destacar les seves potencialitats, tenir expectatives d’èxit, 

exigir-los responsabilitat i compromís...  



QUALIFICACIONS DELS APRENENTATGES 

COMPETENCIALS: LLENGUA CASTELLANA 

Per facilitar la nota triimestral mitjançant un full de càlcul és millor utilitzar 

  NA = 0       AS = 1 AN = 2      AE = 3 



 criteris de 
qualificació  



Roser Canals  

    
RECOMANACIONS!! 

http://diarieducacio.cat/neus-sanmarti-si-

sabem-que-lalumne-apren-la-nota-es-el-

de-menys/  

La papallona de l’Austin  
 

https://youtu.be/2-mKkYQ7hA4 
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Tant se val  posar una nota amb 
lletres, números, frases...  

 

No assolit 
Assoliment satisfactori 

Assoliment notable 
Assoliment excel.lent 

 
 

UNA NOTA  NO TÉ SENTIT SI NO 
DEFINIM UNS CRITERIS 

D’AVALUACIÓ QUE ENS PERMETIN 
OBTENIR EVIDÈNCIES DEL PROGRÉS 
DELS ALUMNES EN EL SEU PROCÉS 

D’APRENENTATGE PER AJUDAR-LOS A 
MILLORAR  


