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Exemples d'instruments d'avaluació i de seguiment del procés 
d'aprenentatge1 

 Qüestionaris d’autoavaluació o coavaluació2 

Mitjançant aquests tipus de qüestionaris, el docent facilita a l'alumne les 

característiques d'una producció de qualitat, que es corresponen amb els criteris 

d'avaluació de la tasca. Per exemple, sobre la producció d'una carta escrita el 
qüestionari podria ser el següent: 

 És fàcil de llegir i no hi ha guixades? 

 Conté la data i la signatura? 

 Hi ha una salutació i un comiat adequats? 

 Els paràgrafs estan adequadament assenyalats? 

 Cada paràgraf desenvolupa una idea? 

 El contingut de la carta és adequat a la situació? 

 S’han fet servir expressions col·loquials? 

 La llengua utilitzada és adequada? 

 Apareixen les estructures lingüístiques treballades a classe? 

A partir d'aquest qüestionari, l'aprenent pot avaluar la seva carta individualment o 

per parelles. Ha d'assenyalar quins són els aspectes que són adequats i en quins ha 

de millorar. D'aquesta manera, és responsable del seu procés d'aprenentatge i el 

docent coneix els punts forts i els punts febles de l'alumne des de la perspectiva del 
mateix aprenent. 

 Qüestionaris de recollida d'informació 

Els qüestionaris són útils per descobrir el punt de vista de l'alumne i les seves 

motivacions i estratègies d'aprenentatge. Proporcionen al docent informació que li 

pot permetre reconsiderar el seu plantejament didàctic i, a més, fan que l'aprenent 

reflexioni sobre el seu aprenentatge. Un qüestionari pot ser el punt de partida per a 

una entrevista posterior entre alumne i docent o per debatre amb tot el grup els 

diferents punts de vista sobre l'aprenentatge de la llengua. A continuació, trobareu 
un exemple de qüestionari sobre l'aprenentatge d'algunes habilitats lingüístiques: 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Elaborats a partir de Escobar, C. (2001). La evaluación. A L. Nussbaum  i L. Bernaus (editores), 
Didáctica de las lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria (1a ed., p. 325-358). 
Madrid: Síntesis, i a partir de la informació i els recursos que apareixen a Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya. (2017). Avaluar per aprendre de la Xarxa de Competències Bàsiques. [Consulta: gener 

2018]. 
2 Trobareu més informació a Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. (2017). Autoavaluació i  
coavaluació. [Consulta: gener 2018]. 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/autoavaluacioicoavaluacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/autoavaluacioicoavaluacio/
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Qüestionari sobre l’aprenentatge de la comprensió oral 

1. Per què estudies català? 

a) Per treure bones notes. 

b) Per poder continuar estudiant. 

c) Per aconseguir una feina millor. 

d) Per poder comunicar-me amb els meus veïns. 

e) Per poder entendre programes de televisió o d’altres coses interessants que 

estan en aquesta llengua. 

f) Perquè m’agrada. 

g) Altres: ...................................... 

2. Quina habilitat de la llengua és la més important per a tu? Per què? 

a) Escoltar. 

b) Parlar i conversar. 

c) Llegir. 

d) Escriure. 

e) Traduir. 

3. Quina forma de treball et resulta més útil per aprendre el català? Per què? 

a) Treballar en grups petits. 

b) Treballar per parelles. 

c) Treballar individualment. 

d) Fer activitats de classe tots junts. 

e) Altres: .................................... 

4. Quines activitats t’ajuden més a entendre el català? 

a) Activitats orals per parelles. 

b) Converses de classe dirigides pel professor. 

c) Parlar amb el company en la llengua que estàs aprenent. 

d) Exercicis de gramàtica. 

e) Cançons i rimes. 

f) Jocs de rol i dramatitzacions. 

g) Que el professor parli tota l’estona en la llengua que estàs aprenent. 

h) Fer activitats de comprensió oral amb enregistraments. 

i) Veure pel·lícules en versió original. 

j) Altres: .................................... 

5. Quan escoltes algú parlar en català... 

a) Intentes entendre-ho tot, et sents malament i deixes d’escoltar quan no 

entens alguna cosa? 

b) T’ajudes dels dibuixos del llibre de text, o dels gestos de la persona que parla 

per entendre-ho? 

c) Intentes primer comprendre de què tracta el que estan fent, per després 

entendre alguns detalls? 

d) Et fixes en les paraules que sí entens per poder “endevinar” la resta? 

e) Li fas saber al teu interlocutor què no has entès i li demanes que t’ho 

repeteixi amb les seves paraules? 

6. Quan comets un error en parlar la llengua que estàs aprenent... 

a) Vols que el professor et corregeixi sempre. 

b) Vols que el professor et corregeixi només si l’error és important. 

c) Prefereixes que et corregeixi un company. 

d) Intentes corregir-te tu mateix. 

e) Et poses nerviós/a si et corregeixen. 
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 Entrevistes  

Les entrevistes entre docent i alumne serveixen per conèixer les preferències, 

motivacions i objectius dels alumnes i també els processos i les estratègies que 

posen en funcionament durant les tasques d'aprenentatge. Per tant, formarien part 

clarament de l'avaluació formativa, és a dir, la que forma part del procés 

d'aprenentatge i té la finalitat de millorar-lo. És molt important que durant aquest 

tipus d'entrevista sigui l'alumne el que tingui majoritàriament l'ús de la paraula i, 
per tant, s'han de plantejar preguntes obertes que facilitin que l'alumne s'expressi: 

 A la classe de llengua, quines són les activitats que millor se’t donen? 

 Quines activitats de les que fem a classe t’ajuden a aprendre més? Per què? 

 Què fas quan et trobes amb una activitat que no saps fer? 

 No entenc què em vols dir quan comentes que... 

 Parla’m una mica de... 

 Què pots fet per millorar en aquest aspecte? 

 Què puc fer jo per ajudar-te a millorar en aquest aspecte? 

 Quin problema tens amb...? 

 Normalment, estàs d'acord amb les qualificacions dels teus treballs? Per què? 

 Creus que ets un bon lector? Escriptor? Parlant? Oient? Per què? 

 ... 

 

 Pautes d'observació 

Les pautes d'observació són llistes de control dels aspectes que es volen observar. 

Es tracta de descompondre un criteri d'avaluació en actuacions o comportaments 

observables. Al costat de cada ítem o descriptor, el docent pot fer anotacions com 

ara si s'ha assolit o no, en quin grau i de quina manera o en quina data es fa ver 

l'observació. Es poden observar tant aspectes lingüístics com no lingüístics i es 

poden reconvertir fàcilment en instruments d'autoavaluació o coavaluació. Un 

exemple de pauta d'observació sobre les actituds dels alumnes en relació amb la 

llengua d'aprenentatge podria ser aquesta: 

 Accepta i s’esforça per entendre la llengua d’aprenentatge com a llengua 

vehicular de classe. 

 Mostra interès per expressar-se en la llengua d’aprenentatge. 

 Participa activament i col·labora en les activitats per parelles o en petit grup. 

 Mostra autonomia en el bon funcionament de la classe. 

 Respecta els companys/es i professor. 

També és possible dissenyar pautes d'observació directament per a l'autoavaluació: 

Utilitzo el català a classe per... Ho sé dir Ho he fet servir 

- Dir que no entenc 

- Preguntar com es diu alguna cosa en 

català 

- Demanar pel significat d’una paraula 

o expressió 

- Preguntar per una data 

- Excusar-se per arribar tard a classe 

- Demanar la paraula a classe 

- ... 

10 de novembre 15 de novembre 
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 Escales analítiques 

De la mateixa manera que les pautes d'observació, les escales analítiques 

proporcionen un instrument per observar les actuacions dels aprenents en relació 

amb un criteri d'avaluació determinat. En aquest cas, a més, es pot establir una 

gradació per a cada un dels descriptors. Són més adequades quan es tracta 

d'observar habilitats que presenten una complexitat més gran per als aprenents, 
com ara la interacció oral o l'expressió escrita.  

Escala analítica per avaluar textos escrits 

Eficàcia comunicativa 

 

L’alumne és capaç de comunicar idees senzilles. Text de longitud acceptable. 3 

 2 

L’alumne no és capaç de comunicar. El text és molt breu. 1 

 0 

Correcció 

 

Bon ús de la gramàtica i vocabulari elemental, amb poques errades, que no 

dificulten la comprensió. Estructura de l’oració bàsicament correcta. 3 

 2 

Domini molt pobre del vocabulari i gramàtica elementals. L’alumne té 

problemes greus amb l’estructura de frases senzilles, formes verbals, ús de 

pronoms, etc. 1 

 0 

Cohesió 

 

Organització lògica del text. Idees acceptablement seqüenciades. 3 

 2 

Idees totalment desconnectades. Absència de cohesió lògica entre les 

diferents oracions que conformen el text. 1 

 0 

Ortografia i puntuació 

 

Ortografia i puntuació generalment correctes, amb pocs errors. Bon ús de  

les majúscules, el punt i seguit, i el punt i a part. 1 

 0 

TOTAL:  
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 Exemple d’escala analítica per avaluar la presentació oral d’un treball 

Habilitat     Comentari        Puntuació 

Contingut ric i interessant. Ben 

organitzat. Selecció adequada dels 

continguts explicats. 

  

0 1 2 3 4 5 

 

S’expressa amb fluïdesa. No dubta, 

ni fa aturades contínues. 

 
0 1 2 3 4 5 

Utilitza una llengua relativament 

variada des del punt de vista lèxic i 

gramatical 

  

0 1 2 3 4 5 

Demostra domini de les 

convencions de la llengua: 

gramàtica elemental i pronúncia 

bàsicament correctes. 

  

0 1 2 3 4 5 

Fa servir estratègies 

paralingüístiques i no lingüístiques 

(veu i gest) per fer el missatge 

interessant per a l’audiència. 

  

0 1 2 3 4 5 

TOTAL 

 
 

 

Clau de puntuació. 5 – Molt bé; 4 – Bé; 3 – Acceptable; 2 – Resposta limitada; 1 – 

Resposta deficient. 

 

 Rúbriques 

D'acord amb la informació que apareix a la Xtec,  

Una rúbrica és una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització 
relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents 

competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells 
d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca 

d’avaluació. Els nivells, si es vol, es poden associar amb les notes tradicionals, però 
es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, sinó fer més visible què hi ha al 
darrere d’un número.3 

En aquest mateix espai de la Xtec trobareu bancs de rúbriques i explicacions sobre l'ús 
adequat d'aquest instrument d'avaluació, així com el document Pautes per fer una rúbrica 
amb l'alumnat. 

  

                                           
3 Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. (2017). Rúbrica. [Consulta: gener 2018]. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b526358e-1fe4-448d-bfbf-6f201b6598cf/Pautes%20per%20fer%20una%20r%C3%83%C2%83%C3%82%C2%BAbrica%20amb%20l%27alumnat.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b526358e-1fe4-448d-bfbf-6f201b6598cf/Pautes%20per%20fer%20una%20r%C3%83%C2%83%C3%82%C2%BAbrica%20amb%20l%27alumnat.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/rubrica/
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 Bases d'orientació 

Una base d’orientació conté una seqüència d’accions que l’alumne/a ha de seguir per 
realitzar una tasca de manera satisfactòria, de manera que la seva finalitat és guiar l'alumne 
en la seva tasca.4  

En aquest espai de la Xtec trobareu exemples i el document Pautes per fer una base 
d’orientació amb l’alumnat. També trobareu una bona explicació sobre les bases d'orientació 
i un exemple d'aplicació a l'aprenentatge de segones llengües al document Les bases 
d'orientació de l'escola Castanyer de Sant Joan de les Fonts.  

 

 Carpeta d'aprenentatge 

També anomenada portafolis o carpeta de treball, és una selecció dels treballs fets per 
l'aprenent amb la finalitat de documentar les capacitats que s'han assolit en un determinat 
procés d'aprenentatge. És a dir, es tracta de recollir les produccions més significatives dels 
alumnes per tal d'il·lustrar el seu progrés. Els treballs es poden recollir en una carpeta real 
i/o per mitjans digitals. 

Trobareu més informació a l’apartat de la Xtec corresponent. 

 

 

 

 

                                           
4 Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. (2017). Base d’orientació. [Consulta: gener 2018]. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/basedorientacio/
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c1a83991-abff-43e4-b069-35fccacf61da/Pautes%20per%20fer%20una%20base%20orientacio%20amb%20alumnat.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c1a83991-abff-43e4-b069-35fccacf61da/Pautes%20per%20fer%20una%20base%20orientacio%20amb%20alumnat.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7640799a-7990-4948-920d-b3cf299f9021/Base%20orientacio%20Escola%20Castanyer.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7640799a-7990-4948-920d-b3cf299f9021/Base%20orientacio%20Escola%20Castanyer.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/carpetadaprenentatge/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/basedorientacio/

