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CLAUSTRE 

Encara no hem tractat en claustre 
cap aspecte del Decret 187 (ESO), 
Decret 119 (E.P.) ni de les ordres 
d’avaluació (excepte informació 
relativa a procediments).  

Hem fet almenys algun claustre durant 
el curs per donar informació sobre la 
normativa (currículum i avaluació) o 
aclarir dubtes del professorat. 

Hem realitzat claustres pedagògics 
periòdicament per tractar el treball i 
l’avaluació competencial però de manera no 
planificada.  

Hem  realitzat claustres pedagògics 
periòdicament per tractar aspectes concrets 
del treball i l’avaluació competencial preparats 
prèviament per algú del claustre o amb 
experts. Es prenen acords compartits.  
 

 
      

DEPARTAMENTS 
SEMINARIS, 

CICLES 
EQUIPS DOCENTS 

 

Encara no hem tractat en reunions de 
departament o d’equip docent cap 
aspecte del Decret que desplega el 
currículum ni de l’ordre d’avaluació.  

Els caps de departament, coordinadors 
de nivell o responsables pedagògics ens 
han traspassat al professorat les 
instruccions de l’equip directiu en 
relació amb els canvis normatius dels 
currículums i ordre d’avaluació.  

Hem compartit  reflexió i anàlisi a nivell de 
departament/cicle/equip docent,  sobre els 
canvis normatius del decret de currículum i 
ordre d’avaluació i hem pres acords sobre la 
concreció de les Cb de cada àmbit. 
 

Hem compartit  reflexió i anàlisi a nivell de 
departament/cicle/equip docent sobre els 
canvis normatius del decret de currículum i 
ordre d’avaluació i hem pres acords sobre la 
concreció de les Cb de tots els àmbits inclosos 
els transversals. De tant en tant revisem els 
acords i els sistematitzen a partir de la reflexió. 
 

PEC 

El  nostre PEC no està actualitzat ni 
compartit pel claustre. 
No tenim clar quin model d’alumne 
competent volem educar. No hi hem 
pensat. 
      

El nostre PEC està en revisió per part 
d’un equip responsable. 
Incorpora alguns elements en relació 
amb el desenvolupament de les Cb en 
l´alumnat. 

El nostre PEC ha estat elaborat per un equip 
responsable i ens demana que fem les 
nostres aportacions.  
Explicita l’alumne competent que es pretén 
educar i formar en cadascun dels àmbits.  

El nostre PEC  està compartit per la majoria del 
professorat, enriquit amb aportacions a partir 
de dinàmiques que promouen la reflexió i el 
treball en equip. 
Explicita l’alumne competent que es pretén 
educar i formar i es concreta en les activitats 
de centre. 
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ASSESSORAMENT 
XARXES 

Tenim pendent la formació sobre 
ensenyament-aprenentatge i 
avaluació competencial.    
No participem en cap en xarxa  

Menys del 25% del professorat hem fet 
formació sobre treball i avaluació 
competencial. 
Col·laborem  puntualment en alguna 
xarxa, però no ho compartim en 
claustre. 

Almenys la meitat aproximadament del 
professorat hem fet formació sobre treball i 
avaluació competencial. 
Estem  implicats en el treball en xarxes  però 
hi ha dificultats per compartir-ho amb el 
claustre. 

La majoria del professorat hem fet formació 
sobre treball i avaluació competencial.  
Col·laborem  activament en el treball en xarxes 
elaborant i intercanviant propostes. Fem  
transferència al  claustre per a que les noves 
propostes arribin a l´aula. 
 

METODOLOGIA I 
ESTRATÈGIES 

DIDÀCTIQUES I 
ROL DOCENT 

 Jo explico i l’alumnat treballa 
individualment.  
Decideixo en tot moment què i com 
han d’aprendre els alumnes sense 
coordinar-me amb la resta de l’equip 
docent. 

Jo explico i l’alumnat treballa en equip 
de tant en tant.  
L’alumnat intervé ocasionalment  en el 
procés d’aprenentatge a partir de les 
propostes i preguntes que li adreço. 
De tant en tant em coordino amb el 
professorat del meu nivell. 
 
      

Comparteixo els objectius i propostes 
d’aprenentatge amb els alumnes.  L’alumnat 
participa i és protagonista del seu 
aprenentatge. 
L’alumnat treballa individualment i en equip 
seguint les meves indicacions.  
Em coordino de forma sistemàtica amb el 
professorat  del meu 
nivell/departament/equip docent... 

L’aprenentatge se centra sempre en l’alumne 
com a element actiu i protagonista que fa ús 
del coneixement per resoldre situacions i 
problemes de manera autònoma.  
Els alumnes defineixen els seus objectius 
d’aprenentatge amb el meu acompanyament.  
Els docents i alumnes  treballem en equip a 
partir de  les propostes i interessos que ens 
formulen. 
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PROGRAMA- 
CIONS 

Les meves programacions no 
incorporen el treball i avaluació 
competencial. 

He actualitzat les programacions pel 
meu compte per incloure el treball i 
avaluació competencial. He pres 
decisions sobre com treballar les Cb 
des del meu àmbit.  

He actualitzat les meves programacions 
coordinant-me amb el departament, cicle o 
equip docent. Hem pres conjuntament 
decisions sobre com treballar les Cb des dels 
diferents  àmbits. 

Les meves programacions estan actualitzades a 
partir dels acords de centre que concreten com 
es treballen i s’avaluen les Cb de tots els 
àmbits i a tots els nivells.  

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Les meves programacions no 
incorporen  criteris d’avaluació sobre 
els aprenentatges competencials.  
Els criteris d’avaluació que tinc 
serveixen per qualificar els 
coneixements que ha assolit 
l’alumnat. 
No comparteixo els criteris 
d’avaluació amb l’alumnat. 

Les meves programacions incorporen 
criteris d’avaluació dels aprenentatges 
competencials del meu àmbit.  
 
Compto amb criteris d’avaluació i 
criteris de qualificació no concreten el 
grau d’assoliment. 
 
Comparteixo només els criteris de 
qualificació amb l’alumnat. 

Les meves programacions incorporen criteris 
d'avaluació dels aprenentatges 
competencials dels diferents àmbits.  
Els criteris d’avaluació i de qualificació 
concreten el grau d’assoliment (NA, AS, AN, 
AE) dels aprenentatges competencials del 
meu àmbit. 
Comparteixo objectius d’aprenentatge i 
criteris d’avaluació amb l’alumnat amb eines 
com la rúbrica i la base d’orientació. 
 

Les meves programacions incorporen criteris 
d’avaluació sobre aprenentatges 
competencials que són fruit dels acords de 
centre.  
Els criteris d’avaluació i de qualificació 
concreten el grau d’assoliment (NA, AS, AN, 
AE) dels aprenentatges competencials de tots 
els àmbits. 
Comparteixo i construeixo objectius 
d’aprenentatge i criteris d’avaluació amb 
l’alumnat amb eines com la rúbrica i la base 
d’orientació. 
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INFORMES 

D’AVALUACIÓ 

Els informes d’avaluació trimestral  
expressen les qualificacions NA-AS-
AN-AE. No faig ni cap valoració ni 
comentari sobre l’evolució de 
l’alumne.  
Es lliuren als alumnes. 
Les famílies no intervenen en cap 
procés. 

Els informes d’avaluació trimestral 
expliciten el significat de les 
qualificacions NA-AS-AN-AE en clau 
competencial.  Faig algun comentari o 
valoració sobre l’evolució de l’alumne. 
Es fan arribar a les famílies i alumnes 
en una reunió. 

Els informes d’avaluació trimestral expliciten 
el significat de les qualificacions NA-AS-AN-
AE en clau competencial. Faig  valoracions 
sobre l’evolució de l’alumne que expliciten el 
progrés o les mancances en el procés 
d’aprenentatge.   
Es fan arribar a les famílies i alumnes en una 
reunió de caràcter tutorial i orientadora. Es 
treballen objectius de millora a tutoria. 

Els informes d’avaluació trimestral expliciten el 
significat de les qualificacions NA-AS-AN-AE en 
clau competencial. Faig valoracions que 
expliciten el progrés de l’alumne i es fan 
propostes de millora o també inclou  
l’autoavaluació de l'alumne. 
Es fan arribar a les famílies i alumnes en una 
reunió de caràcter tutorial i orientadora en la 
que es fixen objectius de millora a tres bandes: 
alumne, família i tutor. 

AVALUACIÓ 
FORMADORA 
(regulació de 
l’alumnat) 

No tinc en compte ni l’autoavaluació 
ni la coavaluació de l’alumnat. 

De tant en tant incorporo alguna 
activitat d'autoavaluació i coavaluació 
dels alumnes però no la  tinc  en 
compte. 

Sovint incorporo activitats d’autoavaluació i 
coavaluació dels alumnes  i en alguns casos 
les tinc en compte. 

Sempre incorporo activitats d’autoavaluació i 
coavaluació dels alumnes com a acord de 
centre. Aquestes activitats són imprescindibles 
per a l'avaluació de l’alumnat.  
 

AVALUACIÓ 
FORMATIVA 

(regulació del 
professorat) 

No faig retorn a l’alumnat de 
propostes de millora a partir dels 
seus errors, mancances o oblits. No 
dono recursos ni oportunitats per la 
millora de les seves produccions. 

Identifico els encerts, errors, 
mancances o oblits però els alumnes 
no tenen oportunitats per la millora.  
 

Identifico els encerts, errors, mancances o 
oblits  i dono  estratègies i recursos als 
alumnes per la millora de les seves 
produccions.  

Ensenyo a l’alumnat a identificar els encerts, 
errors, mancances o oblits i els dono 
estratègies i recursos per la millora de les seves 
produccions. Dono importància al progrés 
realitzat.  
 


