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Idees clau



✓Quan l’avaluació serveix per aprendre és gratificant.

✓L’avaluació és el motor de l’aprenentatge. No es pot aprendre 

sense avaluar. 

✓L’alumne és el protagonista de l’avaluació. La correcció 

només pot fer-la qui s’ha equivocat.

✓Els bons aprenents són molt autònoms, són capaços de 

decidir què han de fer per millorar.

✓La nota és la certificació del que hem après. Els nens poden 

qualificar-se.

Idees clau



Si voleu canviar la metodologia, canvieu primer 
l’avaluació

Avaluació 
centrada en el 

professorat

Avaluació 
centrada en 

l’alumnat



Serveix l’avaluació per aprendre?

Els alumnes de sisè de l’escola La Roureda de Sant 

Esteve Sesrovires ens expliquen la seva experiència 

amb l’ús de la rúbrica per millorar un text descriptiu.

http://youtube.com/v/L1Bl-CkJ1Kg


Una ordre d’avaluació que 
consolida l’avaluació per 

competències

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 
procediments i els requisits formals del procés d’avaluació en l’educació 
primària



Estructura de l’Ordre

Preàmbul
Article 1 
Article 2 
Article 3 
Article 4 
Article 5 
Article 6 
Article 7 
Article 8 
Article 9 
Article 10 
Article 11 
Article 12 
Article 13 
Article 14 
Article 15 
Article 16 
Article 17 
Article 18 
Article 19 
Article 20 
Article 21 
Article 22

Objecte i àmbit d’aplicació 
Criteris generals per a l’avaluació dels alumnes 
Prova d’avaluació diagnòstica durant l’etapa 
Prova d’avaluació de sisè d’educació primària 
Coordinació i traspàs d’informació 
Avaluació dels alumnes amb Pla individualitzat 
Comissió d’avaluació 
Avaluació final de curs 
Promoció 
Participació de les famílies 
Documents oficials d’avaluació 
Expedient acadèmic 
Acta de final de curs 
Historial acadèmic de l’educació primària 
Informe individualitzat de final d’etapa de l’educació primària 
Informe personal per trasllat 
Altres documents d’avaluació 
Trasllat de centre 
Trasllats d’alumnes fora de Catalunya 
Supervisió de la Inspecció d’Educació 
Custòdia de la documentació 
Dades personals dels alumnes 



L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes en 
l’educació primària serà:

๏Contínua i global
๏Amb observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius 

educatius
๏Integradora de les valoracions de tots els àmbits
๏Amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg 

de l’etapa
๏Centrada en el desenvolupament i la consolidació de les 

competències bàsiques

Característiques de l’avaluacióPreàmbul



 Finalitat de l’avaluació

Permetre identificar els continguts i les competències assolides pels 
alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats

Permetre als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del 
procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les

Analitzar, valorar i reorientar, si cal, l’acció educativa dels mestres i 
dels centres i prendre les mesures oportunes per garantir que tots els 
alumnes assoleixin les competències bàsiques previstes

Preàmbul



 Caràcter formatiu

Es posarà especial cura en el caràcter formatiu de l’avaluació. Per això és 
necessari: 

Que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d’avaluació 
de les activitats que realitzen 

Que els alumnes rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que 
afavoreixi l’autoregulació de l’aprenentatge 

Diversificar les activitats i els instruments d’avaluació incorporant-hi 
mecanismes d’autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació

Preàmbul



Centres 
docents 
públics i 
privats

Centres 
docents 

d’educació 
especial

Es determina el procediment i els documents i requisits 
formals del procés d’avaluació dels alumnes de tots els 

centres docents que imparteixen educació primària

Unitats de suport 
a l’educació 
especial en 

centres ordinaris

Altres 
agrupaments 
singulars en 

centres ordinaris

Un currículum i una avaluació inclusius

Objecte i àmbit d’aplicacióArticle 1



L’avaluació ha de permetre identificar 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.

AVALUACIÓ  
FORMATIVA 

Si la fa el mestre

AVALUACIÓ 
FORMADORA 
Si la fa l’alumne

L’avaluació també serveix per comprovar els resultats de 
l’aprenentatge de l’alumne, és a dir, el seu nivell en el procés 
d’assoliment de les competències. 

Criteris generals per a l’avaluació dels alumnesArticle 2



Funcions de l’avaluació



Recollir dades
Analitzar-les i 
emetre judicis

Prendre 
decisions

1 2 3

 Per regular el procés  Per valorar el procés
QUALIFICADORA

Si les decisions les  
pren 

fonamentalment el 
mestre

Si les decisions les 
pren 

fonamentalment 
l’alumne

Si les decisions comporten 
diferenciar graus 

d’aprenentatge i orientar

FORMATIVA                     FORMADORA

Avaluar comporta



Alguns instruments d’avaluació formativa

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/autoavaluacio-coavaluacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/compartir-objectius.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/carpeta-aprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/base-orientacio.pdf


Conceptes clau de 
l’avaluació orientada cap a 

l’aprenentatge



Entenen clarament  
allò que s’espera  
que aprenguin 

S’involucren en les  
tasques escolars i  
prenen decisions  

dels passos a seguir, 
 són conscients  

dels errors i saben 
autoregular-se

Reben un feedback en 
relació amb la 

qualitat esperadadel seu 
treball i com millorar-lo 

Conceptes clau de l’avaluació per a l’aprenentatge

Els aprenents

Aprenen més i millor sí…



De l’avaluació de continguts... 

• Comprova fins a quin punt els 
alumnes disposen de 
coneixements, habilitats i 
actituds i els utilitzen en la 
realització d’activitats diverses 

• La finalitat és avaluar els 
continguts acadèmics

• Comprova fins a quin punt els 
alumnes integren i transfereixen 
els coneixements, habilitats, 
actituds... a la resolució de 
situacions i problemes semblants 
als que es podran trobar en la 
seva vida 

• La finalitat és avaluar els 
coneixements en acció 

a l’avaluació de competències



Referents per a l’avaluació:

! Les competències bàsiques

! Els criteris d’avaluació de les àrees, que 
mostren el grau d’assoliment de les 
competències bàsiques pròpies de cada 
àmbit 

Referents per a l’avaluació dels alumnes
Article 2



Referents per a l’avaluació



Intervenció immediata en cas de detectar dificultats en el 

procés d’aprenentatge de l’alumne

Article 2

Tan bon punt es presentin

Quan?

Mesures i suports addicionals

Si les dificultats persisteixen, mesures i suports intensius

Amb la intervenció dels 
especialistes dels EAP, si escau

Prenent com a base les seves fortaleses i 
intervenint en les causes de les dificultats

MetodològicsOrganitzatius



Els centres docents, per fer efectiu el compromís de  
l’alumne i de la família en el procés d’aprenentatge, 
han d’informar de quins són els criteris 
d’avaluació i promoció que s’aplicaran en 
l’avaluació dels aprenentatges i per a la promoció 
dels alumnes, segons els principis establerts en el 
projecte educatiu.

Compromís de l’alumne i de la família en el procés 

d’aprenentatge

Article 2



Article 3

Quan es realitza?

Durant l’etapa, amb caràcter 
general durant el tercer curs

Qui l’elabora?

El Departament. És l’encarregat de 
definir els criteris d’aplicació i de 
correcció

Característiques

Caràcter orientador i formatiu per als centres. 
Els ajuda a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la 
pràctica docent

No determina l’expedient acadèmic 
de l’alumne

En què es basarà?

En el procés 
d’assoliment de les 
competències bàsiques

Prova d’avaluació diagnòstica durant l’etapa



Article 4

Quan es realitza?

Al final del sisè curs de 
l’educació primària

Qui l’elabora?

El Departament. És l’encarregat de definir 
els criteris d’aplicació i de correcció. Les 
dades concretes de cada centre i de cada 
alumne seran confidencials 

Característiques

Caràcter orientador i formatiu per als centres. 
Els ajuda a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la 
pràctica docent

No tindrà efecte directe ni en l’avaluació 
final de l’alumne ni en la decisió de 
promocionar a l’ESO

En què es basarà?

En competències 
bàsiques que cal haver 
assolit en acabar 
l’educació primària

Prova d’avaluació de sisè d’educació primària



Coordinació i traspàs d’informacióArticle 5

Amb qui? Quan? Per què?

Amb el segon cicle 
d’educació infantil

Entre els diferents 
nivells de l’educació 
primària

Amb l’equip docent 
del primer nivell de  
l’ESO

Cada curs abans de l’inici 
de les activitats lectives

Cada curs abans de l’inici 
de les activitats lectives

Durant el curs escolar

A fi de garantir la 
continuïtat del procés 
educatiu 

Per valorar i completar la 
informació sobre  els alumnes en 
relació amb els seus 
aprenentatges i el procés 
maduratiu



Article 6

Per a qui?

Per als alumnes per als quals es consideri que, a fi d’assolir les competències 
bàsiques de l’etapa, són insuficients les adaptacions ja incorporades en la 
programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes, s’ha 
d’elaborar un Pla individualitzat (PI)

Què ha de recollir, com a mínim el Pla individualitzat?

Els àmbits o les àrees per als quals s’utilitzaran criteris d’avaluació inferiors 
o superiors als del nivell corresponent com a referents per a l’avaluació de 
l’alumne,  que s’han d’especificar en el Pla individualitzat

Avaluació dels alumnes amb Pla individualitzat



Article 6 Avaluació dels alumnes amb Pla individualitzat

Qui l’aprova?

El director del centre, 
amb el vistiplau de 
la Comissió d’Atenció a 
la Diversitat

Qui n’és el 
responsable de 
l’elaboració

Qui fa el seguiment i 
la coordinació amb els 
altres mestres i 
professionals que hi 
intervenen i actua com 
a principal interlocutor 
amb les famílies?

El tutor de l’alumne, amb 
la col·laboració dels 
altres docents o 
professionals que la 
Comissió d’Atenció a la 
Diversitat consideri 
oportú (EAP…)

El tutor o la tutora de 
l’alumne



Comissió d’Avaluació

Cada quan es 
reuneix

Qui la presideix

L’equip docent de cicle, 
tutors i especialistes. Si 
es considera oportú s’hi 
poden incorporar altres 
professionals que també 
hagin intervingut en el 
procés educatiu dels 
alumnes

La presideix el cap 
d’estudis o qui designi la 
Direcció. Un membre de 
la Comissió ha d’actuar 
com a secretari de la 
sessió i estendre’n una 
acta

Article 7

Qui la forma?

Un cop per trimestre, 
com a mínim



Article 7

Analitzar l’evolució del grup

Funcions de la comissió d'avaluació

Establir les modificacions 
d’estratègies organitzatives, 
metodològiques o curriculars 
necessàries a nivell de grup i 
individualment

Analitzar l’evolució dels 
aprenentatges i el procés maduratiu 
de cadascun dels alumnes

Realitzar el seguiment de les 
decisions preses en la sessió 
anterior i avaluar les estratègies 
metodològiques i organitzatives 
acordades



Article 7

 

Model d’informe d’avaluació trimestral

  

 

Qui l’elabora? Quan es fa?

Qui n’és el responsable de 
l’elaboració i d’informar les famílies?

Què s’avaluarà en la darrera sessió 
trimestral d’avaluació de cada curs? 

Cada centre (l’Esfer@ oferirà la possibilitat de fer 
servir el mateix model que correspondrà al model 
de final de nivell o de crear-ne un de propi, que es 
podrà recuperar del SAGA, si ja existia)

Després de cada sessió trimestral de la 
Comissió d’Avaluació

El tutor o tutora
El grau d’assoliment de les 
competències pròpies de cada àmbit 
agrupades en dimensions



Comissió d’Avaluació - Què recull l’informe 

d’avaluació trimestral?

Article 7

Els resultats obtinguts en l’avaluació del procés d’aprenentatge 
de l’alumne. 
Els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú 
esmentar. 
Les mesures complementàries o de reforç adoptades o 
previstes. 
A final de curs s’informarà també dels resultats que consten en 
l’acta d’avaluació de final del nivell corresponent.



Al final de cadascun dels sis cursos de l’etapa

Segon, quart i sisè 
(final de cicle inicial, mitjà i superior) 

• Resultats de l’avaluació de les competències 
bàsiques de cada àmbit agrupades en 
dimensions.  

• Resultats de l’avaluació de les competències 
transversals: digital, d’aprendre a aprendre i 
d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Avaluació de final de nivellArticle 8

Quan?

Què s’avalua?
El procés d’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes

Primer, tercer i cinquè 

• Resultats de l’avaluació de les 
competències bàsiques de cada 
àmbit agrupades en dimensions. 



Termes per expressar el resultat de l’avaluació
Article 8

S’utilitzen els mateixos termes que fan referència als nivells 
d’assoliment de les competències recollits als documents  

d’identificació i desplegament de les competències bàsiques

AE Assoliment Excel·lent

AN Assoliment Notable

AS Assoliment Satisfactori

No-AssolimentNA



Extracte de l’acta d’avaluació
Article 8

Àmbit matemàtic

Àrea de matemàtiques

Nom PI
Dimensió 

resolució de 
problemes

Dimensió 
raonament i 

prova
Dimensió 
connexió

Dimensió 
comunicació i 
representació

Qualificació 
global

Kevin Daniel López NA AS AS AS AS

Marta Grau SÍ AS AS AS AN AS

Mei Jaqués AE AN AE AE AE

En els documents oficials d’avaluació dels alumnes amb un Pla individualitzat 
els resultats de l’avaluació faran referència als criteris d’avaluació establerts en 

el seu Pla individualitzat



Decisió temporal de no avaluarArticle 8

La Direcció del centre

● Alumnes de procedència estrangera 
● Que s’incorporen al sistema educatiu a Catalunya per primera 

vegada durant el segon o el tercer trimestre del curs escolar 
● Que no tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials a 

Catalunya

En quin cas es pot prendre la decisió temporal de no avaluar algunes àrees?

Qui ho proposa?

Qui ho autoritza?

La Direcció dels Serveis Territorials



Article 9 Promoció

Qui promociona?

En quins casos es pot prendre la decisió que romangui en el mateix 
nivell?

De manera general TOTS els alumnes promocionaran al nivell següent al començament del 
nou curs escolar i a l’etapa d’educació secundària obligatòria al finalitzar el sisè nivell de 
l’educació primària. 

Quan els aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li permeten seguir amb profit 
els aprenentatges del nivell superior.

Qui pren aquesta decisió?
La Comissió d’Avaluació. Es tindrà en compte, de manera fonamental,  
l’opinió del tutor o la tutora.

Quantes vegades es pot prendre aquesta decisió?

Aquesta decisió només es pot adoptar una vegada al llarg de l’etapa.



Article 9 Promoció

Quins altres aspectes s’han de tenir en compte per decidir que un 
alumne no promocioni?

Les repercussions positives i negatives previsibles que pugui tenir aquesta 
decisió per a l’alumne i l’opinió dels pares o tutors.

La Comissió d’Avaluació pot decidir que un alumne amb dificultats 
en el procés d’assoliment de les competències passi al curs 
següent?

Sí. En aquest cas, cal explicitar les actuacions pertinents que s’han 
d’establir per afavorir l’assoliment de les competències



Article 10 Promoció

Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Poden ampliar un curs més del que preveu l’apartat 9.2. per afavorir la 
seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges.   
Si no el tenen, s’ha d’elaborar un Pla individualitzat. Cal comunicar la 
decisió al director dels serveis territorials corresponents.

Alumnes amb altes capacitats intel·lectuals

Es pot flexibilitzar la permanència en un nivell en tota l’etapa quan el 
seu ritme personal d’aprenentatges i el grau de maduresa adequat així 
ho aconselli. S’elaborarà un Pla individualitzat (PI). Cal comunicar la 
decisió al director dels serveis territorials corresponents.



Què ha de fer el centre?

Informar els pares, mares o tutors legals de l’alumne de la seva evolució 
escolar.

Com? Quan?
Informes 
escrits

Un al final de cada trimestre del curs escolar. 
Al final de curs s’informarà també dels resultats de l’avaluació que consten 
en l’acta d’avaluació de final del nivell corresponent.

Entrevistes 
individuals

Com a mínim, una a l’inici de l’escolaritat i una altra al llarg de cada curs.

Reunions 
col·lectives

Com a mínim, una a l’inici de cadascun dels cursos.

Altres mitjans Quan ho consideri oportú.

Participació de les famíliesArticle 10



Acta d’avaluació de 
final de nivell

Resultat de l’avaluació de 
tots els alumnes 
Decisió sobre la promoció

Expedient acadèmic

Resultat de l’avaluació de 
cada nivell 
Altra informació rellevant

Informe personal 
per trasllat

En cas de trasllat a un 
altre centre sense haver 
completat un curs sencer

Documents oficials d’avaluació

Quan els alumnes marxen de l’escola

Resultats de l’avaluació de 
cada nivell 
Valor acreditatiu dels 
estudis cursats

Complementa l’historial 
acadèmic 
Informació sobre aspectes 
personals

Quan els alumnes són a l’escola

Article 11

Informe personalitzat 
de final d’etapa 

 Historial acadèmic de 
l’educació primària



Cap a una avaluació més autèntica,

 més propera a la vida real

http://youtube.com/v/dePqCBouTAE


Canviar l’avaluació no és canviar una tècnica, és canviar-ho tot

dgeip.ensenyament@gencat.cat


