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1. Quines implicacions té la 
introducció del terme 
competència en el marc del 
currículum (què, com i per 
què ensenyem i aprenen)? 
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L’ensenyament obligatori ha de donar resposta als nous reptes que l'educació té 

plantejats en el marc del segle XXI 
 

Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el 

coneixement com ara: 

 Irrupció de les TIC (internet) 

 Canvis en l´economia global 

 Consolidació de sistemes democràtics 

 Crisi econòmica: posa en dubte l’assoliment de cotes de benestar i la seva 

sostenibilitat  

 … 
 

 Demanen replantejar les finalitats de l´educació envers: 

L’adquisició d’aprenentatges estratègics: obtenció, selecció i interpretació de la 

informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels 

altres. 

Enfocament dels continguts en base a la resolució de situacions o problemes  

rellevants complexos  en contextos reals 

L’educació en els valors democràtics, la sostenibilitat,  les habilitats socials, el 

pensament crític, la gestió de les emocions… 

NOUS REPTES PEL SISTEMA EDUCATIU 
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Jaume Carbonell Sebarroja.  “La aventura de innovar”.  
Ed. Morata 

Una escola pensada al segle XIX,  

Amb un professorat format al segle XX,  

Ha d’educar persones per al segle XXI  

 
 Una aula = un professor?    Un grup = 25 alumnes? 

Els continguts rellevants són al llibre de text? 

Al món hi ha problemes disciplinars? 

La funció de l’avaluació és posar notes? 
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Les finalitats de  

l’educació obligatòria  

per l’adquisició de les Cb 

educar i formar persones que  
Tinguin  

coneixement  

sobre el món 

Disposin de  

Les eines per 

Comprendre’l 

Puguin  

habitar-lo 

I millorar-lo  



DESENVOLUPAMENT 

PERSONAL 

SOCIAL,  

PROFESSIONAL 

SABER  

SABER  

FER 
SABER SER 

SABER CONVIURE 

CONTINGUTS 

-Conceptuals 

-Procedimentals 

-Actitudinals  

Ensenyar a transferir Per al 

Morfosintaxi  Estructurar un discurs 

coherent 
Defensar el propi punt de 

vista en un debat 

considerant el dels altres  

Sostenibilitat   
Explicar per què  els 

recursos de la Terra són 

limitats   

Recollir selectivament els  

residus 

RESOLUCIÓ DE  

PROBLEMES O  

SITUACIONS REALS I 

CONTEXTUALITZADES 

Diversitat 

cultural  
Relacionar-nos amb les 

persones del nostre entorn  

Actuar segons els valors 

democràtics: respectar, 

cooperar, conviure... 
Proteïnes, 

greixos, hidrats 

carboni 

Elaborar una dieta 

equilibrada 
Tenir hàbits 

d’alimentació saludables 



2. Com avaluar els 
aprenentatges competencials?  



 

COM AVALUAR 

ELS 

APRENENTATGES 

COMPETENCIALS? 





Què és el més rellevant que han 

d’aprendre els alumnes, 

d’acord amb el currículum i 

amb el PEC?  

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

COMPETENCIAL 

- Treballar en grup.   

- Buscar informació i seleccionar-la. 

-Saber explicar els continguts clau del 

problema que investiguem.  

- Exposar oralment el resultat de la 

nostra recerca. 

En què ens basarem per 

comprovar fins a quin punt 

s’han assolit els objectius 

previstos?  

CRITERIS I INDICADORS 

D’AVALUACIÓ  

Quins instruments permeten 

obtenir les evidències?  

Produccions dels alumnes (orals, 

escrites, audiovisuals...) 

Graelles d’observació 

Rúbriques 

Proves escrites 

Carpeta d’aprenentatge 

... 

Per avaluar els aprenentatges,  ens hem de preguntar:  



Definir 
CRITERIS I 

INDICADORS 
 

Valorar la 
informació a 

partir dels 
CRITERIS I 

INDICADORS 
 

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

Obtenir informació 
ACTIVITATS I 

INSTRUMENTS 

Comprovar el grau 
d’assoliment dels 

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE 
 



SEQÜÈNCIA 
DIDÀCTICA  

OBJECTIUS 

APRENENTATGE 

CICLE  

APRENENTATGE 

SEQÜÈNCIA 
AVALUATIVA  

CRITERIS  

AVALUACIÓ 

-Indicador 1 

-Indicador 2 

-Indicador ... 

Activitats i  

Instruments 

Avaluació 

COMPROVAR  ASSOLIMENT 

Simple 

   Concret Abstracte 

Complex 

Activitats 

exploració 

Activitats 

introducció 

Activitats 

estructuració 

Activitats  

aplicació 

Avaluació 

inicial 

Avaluació 

formativa 

Avaluació 

competencial 



Estructura del currículum  Decret 187/2015 

   ÀMBITS  

 Matèries 

 DIMENSIONS 

COMPETÈNCIES  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  



Els alumnes transfereixen els coneixements, 
habilitats, actituds... a la resolució d’altres 

situacions i problemes semblants als que es 
podran trobar a la seva vida 

AVALUAR  
COMPETÈNCIES 

Activitats que reprodueixin 
situacions semblants a la realitat 

Exercicis per reproduir 
coneixements 

Els alumnes disposen de 
coneixements, habilitats i 
actituds i els utilitzen en la 

realització  d’activitats acadèmiques 

AVALUAR  
CONTINGUTS + 



L’ENFOCAMENT COMPETENCIAL DE LES ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ  

La Marta té 37 €  que li van regalar pel seu aniversari. Vol 

comprar un vestit que costa 35 €. A la botiga ha vist que en set 

dies comencen les rebaixes i que tots els articles tindran un 

20% de descompte. Quants euros pagaria més pel vestit abans 

de les rebaixes? Explica quines avantatges i quins 

inconvenients trobes si la Marta compra el vestit abans de les 

rebaixes o durant les rebaixes. Quin sentit creus que té per als 

comerciants fer la temporada de rebaixes?  

 Calcula el 20% de 2500 
COMPAREM-LES 



Què s’avalua? 
 
- Si l’alumne sap calcular %  
 

I la segona?  
 
- Aplicar el càlcul % en un context real 
- Comprendre què suposa un descompte 
- Prendre decisions amb coneixement de 
causa 
- ... 



Quantes vegades ha bategat el cor d’una persona de 80 

anys en tota la seva vida si suposem una  mitjana de 72 

batecs per minut? 

Quantes vegades ha bategat el cor d’una persona de 80 

anys en tota la seva vida si suposem una  mitjana de 72 

batecs per minut? 

Quantes vegades batega el cor d’una persona en tota la 

seva vida? 

Què canvia entre la primera i la segona pregunta? 

© CREAMAT  



En Joan té 18 anys i fa una vida molt sedentària, es 
passa moltes hores assegut davant l´ordinador. Fa 
uns dies que li fa mal l´esquena i ha anat al metge 
que li ha recomanat que millori la seva forma física 
fent exercici. Li recomana que comenci caminant 
30’ cada dia durant una setmana i després corrent 
suament. Podrà comprovar que la seva forma física 
millora mesurant quina és la frecuencia cardíaca.  

 

En Joan busca informació sobre el tema en una 
pàgina web que li mereixi credibilitat científica: 
escull la web dela fundació espanyola del cor: 
http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/rie
sgo-cardiovascular/frecuencia-cardiaca.html 

 

 Quina és la frecuencia cardíaca màxima per un noi de la 
seva edat? 

 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? 
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 Permet diferenciar entre una pregunta tancada (té una 

única resposta i es resol reproduint el coneixement o fent 

una operació mecànica) i una pregunta oberta (pot tenir 

més d’una resposta, predisposa a pensar, a investigar, a 

experimentar…) 

 

 En la pregunta oberta l’alumne ha d’adonar-se que falten 

dades, s’ha de fer preguntes i ha de buscar-les: 

Quantes  vegades batega el cor per minut ? Varia segons 

l’edat de la persona? i segons l´activitat que realitza? 

 

 En segon lloc cal establir un supòsit o crear un context 

per donar sentit a les preguntes. Podem demanar que 

s’imagini un context real on fer-se aquesta pregunta pugui 

tenir sentit o li podem donar.  



3. Quines metodologies 
afavoreixen un aprenenentatge 

més competencial?  



Transmissió i 
reproducció del 

coneixement 

Reconstrucció 
compartida del 
coneixement  

Escoltar 

copiar 

contestar 

Treball 

individual  

parlar 
Treball 

cooperatiu 

preguntar 

discutir 



ANÀLISI DE 

LA SITUACIÓ 

QUÈ HE DE FER? 
QUIN ÉS EL 

PROBLEMA? 

 

 

 

APLICACIO 

DELS 

ESQUEMES 

D'ACTUACIÓ 

DISPONIBLES  

QUÈ HE DE SABER? 

QUINS PASSOS HE DE 

SEGUIR? 

REVISIÓ DELS 

ESQUEMES 

D'ACTUACIÓ QUE HE APRÈS QUE 

EM POT SERVIR PER 

A RESOLDRE ALTRES 

SITUACIONS O 

PROBLEMES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenentatge estratègic:  Base d’orientació per a l’alumnat  

SI HO HAGUÉS DE 

TORNAR A FER, QUÈ 

CANVIARIA?  

 

 

 



Es el conflicto más letal desde la Segunda Guerra 
Mundial. Más de 5 millones de personas han muerto en 
los últimos 10 años, y no obstante sigue virtualmente sin 
ser tomado en cuenta y sin que se informe sobre ello en 
Estados Unidos. El conflicto ocurre en la República 
Democrática del Congo, en África central. El corazón de 
esta guerra son los recursos naturales que posee el Congo 
y las corporaciones multinacionales que los extraen. Las 
perspectivas de paz han mejorado ligeramente: un 
acuerdo de paz fue firmado en las provincias orientales 
del Congo, en Kivu. Pero sin un proceso de reconciliación 
y veracidad que abarque a todo el país, así como una 
renegociación de todos los contratos mineros, sin duda 
alguna continuará el sufrimiento. 

http://www.afrol.com/es/especiales/13258 

Jue 6 Nov 2008 

“Congo: La guerra del coltan”, por Amy Goodman  

Posted by pangosto under Historia y vida.  

 

 Què és el coltan? Quin és el seu valor 
econòmic? 

 Com relaciones el titular de la notícia amb el 
repartiment d'Africa entre las potències 
europees a la conferencia de Berlin (1885)? 

 Què penses sobre aquest conflicte?  

 Els ciutadans podem actuar en algun sentit?  

http://blog.levante-emv.com/angostohojaslibres/category/historia-y-vida/


APRENENTATGE 

COMPETENCIAL 

FER VISIBLE EL PROCÉS PER 

RESOLDRE L’ACTIVITAT 
EXEMPLE 

1. Anàlisi de la 

situació 

> Comprendre el problema o 

qüestió plantejada 

¿Quina relació existeix entre el tema estudiat en historia 

(Imperialisme) i aquesta noticia d’actualitat sobre un 

conflicte armat? 

2. Identificació  

dels 

esquemes 

d’actuació 

disponibles 

> Identificar quines actituds, 

habilitats i coneixements 

són necessaris 

Coltán, Conferencia de Berlín, Imperialisme, conflictes 

bèl·lics a Àfrica, comprensió lectora, tractament de la 

informació, valors democràtics.  

> Escollir les estratègies més 

adequades 

Comprendre la noticia, identificar les idees clau del text.  

ampliar la informació del que no es coneix prou,  

caracteritzar l’imperialisme, ... 

3. Aplicació dels 

esquemes 

     d’actuació 

> Aplicar aquestes estratègies 

per a transferir el 

coneixement a la resolució 

del problema 

Relacionar las causes i conseqüències de l’imperialisme 

amb el conflicte bèl·lic al  Congo i elaborar conclusions.  

Formular el propi punt de vista sobre els conflictes del 

món  actual, proposar solucions o alternatives als 

conflictes.  

Relacionar el problema plantejat amb les nostres 

pròpies actuacions 

4. Revisió del 

procés 

> Reconstruir el procediment 

seguit per a realitzar 

l’activitat (estratègies 

d’aprenentatge) 

Ampliar i comprendre la informació 

Correlacionar la informació amb els conceptes clau del 

tema de CCSS 

Establir conclusions i posicionar-se 

Comparar els resultats amb els companys 

Revisar les pròpies conclusions 
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Si les Cb s’aprenen a 
través de la resolució de 
situacions i problemes... 

l’avaluació té sentit 
en aquests 
contextos. 



4. L’avaluació: una eina per 
aprendre?  



Aspectes a remarcar de l’esborrany de l’ordre 
d’avaluació de l’ESO 

 Explicita que l’avaluació ha de ser una eina reguladora per als alumnes i per 

als docents.   

 

 - Avaluació formativa: permet analitzar, valorar i reorientar la pràctica docent 

per aconseguir l’assoliment de les competències que estableix el currículum  

 

 - Avaluació formadora: permet l’autoregulació de l’alumne com una part 

essencial del seu procés d’aprenentatge  

 

 L’ordre establirà els criteris generals respecte a l’avaluació i cada centre haurà 

de concretar-los d’acord amb el seu context i incloure’ls en el Projecte 

Educatiu 

 

 L’equip directiu i els equips docents vetllaran per a què les programacions de 

cada matèria i àmbit s’adrecin a l’assoliment de les Cb.  

 

 Els equips docents garantiran la coherència global en l’aplicació i distribució 

dels continguts, metodologies, criteris i instruments d’avaluació. Seran els 

responsables d’avaluar les competències transversals (comunicativa, digital, 

àmbit personal i social).  



Competències d’aprendre a aprendre i 
autonomia i iniciativa personal  

 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. 
 

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

• Conèixer quins són els objectius d’aprenentatge 

• Representar-se les operacions necessàries per 
realitzar una activitat 

• Compartir quins són els criteris d’avaluació 

 L’avaluació ha de donar lloc a un procés de comunicació a l’aula 
perquè els estudiants verbalitzin, comparteixin i s’apropiïn els 
objectius, els procediments i els criteris d’avaluació. 

 



Indicadors de l’expressió oral  

1. Manté una postura adequada i mira al públic 

2. Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest 

3. Introdueix o presenta el tema 

4. Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades) 

5. Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples) 

6. Acaba amb una conclusió o síntesi 

7. Manifesta la seva opinió 

8. Usa adequadament el vocabulari específic 

9. Exposa un nombre suficient d’idees treballades 

10. Comprèn les preguntes i respon adequadament amb les seves paraules 

Cb 8. Produir textos orals de tipologia diversa, amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant elements prosòdics i no verbals pertinents  
 

Cb 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs.  



1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

1. Manté una postura 

adequada i mira al públic 

1. Manté una postura 

adequada i mira al públic 

1. Manté una postura 

adequada i mira al públic 

1. Manté una postura 

adequada i mira al públic 

2. Manté un to de veu 

adequat i ho acompanya 

amb el gest 

2. Manté un to de veu 

adequat i ho acompanya amb 

el gest 

2. Manté un to de veu 

adequat i ho acompanya amb 

el gest 

3. Introdueix o presenta el 

tema 

3. Introdueix o presenta el 

tema 

3. Introdueix o presenta el 

tema 

3. Introdueix o presenta el 

tema 

4. Exposa ordenadament 

les idees (frases curtes i 

estructurades) 

4. Exposa ordenadament les 

idees (frases curtes i 

estructurades) 

4. Exposa ordenadament les 

idees (frases curtes i 

estructurades) 

4. Exposa ordenadament les 

idees (frases curtes i 

estructurades) 

5. Justifica les idees (usa 

paraules pròpies i posa 

exemples) 

5. Justifica les idees (usa 

paraules pròpies i posa 

exemples) 

5. Justifica les idees (usa 

paraules pròpies i posa 

exemples) 

6. Acaba amb una 

conclusió o síntesi 

6. Acaba amb una conclusió 

o síntesi 

6. Acaba amb una conclusió 

o síntesi 

6. Acaba amb una conclusió 

o síntesi 

7. Manifesta la seva opinió 7. Manifesta la seva opinió 

8. Usa adequadament el 

vocabulari específic 

8. Usa adequadament el 

vocabulari específic 

8. Usa adequadament el 

vocabulari específic 

8. Usa adequadament el 

vocabulari específic 

9. Exposa un nombre 

suficient d’idees 

treballades 

9. Exposa un nombre 

suficient d’idees treballades 

9. Exposa un nombre 

suficient d’idees treballades 

9. Exposa un nombre 

suficient d’idees treballades 

10. Comprèn les preguntes 

i respon adequadament 

amb les seves paraules 



RÚBRICA PEL PROFESSORAT    ÀMBIT LINGÜÍSTIC:  
Dimensió  comunicació oral 



http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicaci
ons/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-linguistic-estrangeres.pdf 
 

Cb 2 Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la 
situació comunicativa 
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ALUMNAT:    Rúbrica per coavaluar l’expressió oral 



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 
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RÚBRICA PER AVALUAR EL TREBALL  COOPERATIU 
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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 

 

Expressar 
resultats 
d’aprenentatge 
(qualificacions)  

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



Seqüencia del procés d’aprenentatge 

Avaluació 
inicial 

Avaluació 
final 

Avaluació 
progrés 

   L’avaluació del procés d’aprenentatge: 



Tant se val  posar una nota amb 
lletres, números, frases...  

 
 

UNA NOTA  NO TÉ SENTIT SI NO 

DEFINIM UNS CRITERIS 

D’AVALUACIÓ QUE ENS 

PERMETIN OBTENIR 

EVIDÈNCIES DEL PROGRÉS 

DELS ALUMNES EN 

L’APRENENTATGE PER LA 

MILLORA 



Roser  Canals Cabau 

Amb la feina de tots i en la mateixa direcció, 
aconseguirem arribar a bon port! 


