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1. FORMULACIÓ D'OBJECTIUS EN TERMES DE COMPETÈNCIES

En parelles, trieu una de les dues seqüències didàctiques (per a llengua 
estrangera) que apareixen a continuació i deduïu quin és l'objectiu 
d'aprenentatge. 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA PER A L’APRENENTATGE D’UNA LLENGUA ESTRANGERA EN UN 

NIVELL DE PRINCIPIANTS

OBJECTIU:

DESENVOLUPAMENT

Fase 1a

Treball individual i en petit grup

Ara que anem a començar a aprendre una llengua nova, seria interessant en primer lloc 

presentar-nos per conèixer-nos. Però per a això necessitarem aprendre alguns recursos verbals.

Escolteu els diàlegs següents i responeu:

– ¿Què situació representen?

– - Qui pren part en ells?

– - On són les persones que parlen?

– - Què fan?

– - ¿De què creieu que parlen?

Fase 1b

Treball individual

En aquesta fase haureu de intercanviar oralment informació sobre vosaltres mateixos (edat, 

professió, etc.) Perquè us pugueu conèixer millor. Abans de començar, analitzeu cadascun / a 

de forma individual les estructures i el lèxic que apareixen en els textos / diàlegs del llibre de 

text que puguin servir per a:

a) iniciar i acabar una conversa;

b) presentar un mateix i a una tercera persona;

c) preguntar pel nom i per altres dades personals (edat, professió, etc.);

d) donar informació sobre la pròpia persona;

e) solucionar problemes de comunicació (si alguna cosa no s'entén).
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Fase 1c

Treball en petit grup de tres

Contrasta ara els resultats del teu anàlisi amb els dels altres membres del teu grup. A quines 

conclusions lingüístiques arribeu?

Fase 1d

Treball en grup de classe (co-construcció de l'explicació gramatical)

(El professor fa una posada en comú dels resultats de l'anàlisi de la fase anterior i incorpora les 

explicacions pertinents, segons necessitats i / o preguntes específiques dels alumnes)

Fase 2a

Treball en petit grup

Intercanviar ara la informació dins del vostre grup. Per poder retenir la informació més 

important, és convenient que prengueu nota de manera concisa de la informació que vagis 

rebent dels altres membres del grup.

Fase 2b

Treball en petit grup

La resta de la classe ignora la informació sobre els membres del vostre grup. Per donar-la a 

conèixer, caldria escriure un petit resum amb la informació del vostre grup. Discutiu en el grup 

com hauria de ser l'estructura i els recursos lingüístics per a un resum amb tota la informació.

Fase 3

Treball conjunt de classe (Co-avaluació / co-construcció de significats)

Escriviu la versió final del text escrit en una transparència i presenteu-. El revisaréis 

conjuntament amb la resta de la classe i el professor.

Fase 4

Treball individual

¡¡¡Posa't a prova de forma individual!!!
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2. Ajudar  l’alumnat a orientar-se en el seu punt de 
partida en relació a l’objectiu establert en la 
seqüència

 Diferenciació entre

a) Objectiu funcional (tasca)
b) Objectiu d’ensenyament / d’aprenentatge

 Importància de la construcció d’una seqüència didàctica 
segons el bastiment que ofereix l’ESETE)

3. Elaborar indicadors d’assoliment dels criteris 
d’avaluació que s’estableixin

3.1. Diferència entre criteri d’avaluació i indicadors 
d’assoliment

Criteri: dóna compte del que es vol avaluar (els elements a 
tenir en compte)

Indicador: dóna compte del grau d’excel·lència de cada 
criteri 

3.2. Importància de la concreció del nivell d’excel·lència de 
cadascun dels criteris d’avaluació >> indicadors d’assoliment 

Pregunta de partida per part de cada docent: Quan poso un 10 a 
aquesta tasca, per què és un 10? Quins són els elements que 
contemplo?

Exercici:

- Agafem un criteri d’avaluació com ara Interpretació 
adequada de la informació

O.Esteve. Cap a l’avaluació compartida 4



- Un cop elaborat el criteri d’avaluació, subratllem l’element 
en el qual s’amaga el judici de valoració. En aquest cas, es 
tracta de l’adjectiu adequada

- Esmicolem el que s’amaga darrera d’aquesta valoració a 
partir de la pregunta (resposta primer individual i després 
grupal): Què entenc jo / què entenem nosaltres per 
adequat? Què implica exactament?

- A partir d’aquest esmicolament s’especifiquen els indicadors 
d’assoliment (d’excel·lència) relacionats amb un criteri 
d’avaluació. Els indicadors són els que evidencien si s’està 
complint el criteri o no.

4. Ajudar l’alumnat a treballar amb els indicadors 
d’assoliment al llarg de tasques i al llarg del curs: 
l’avaluació dinàmica (Lantolf & Poehner, 2008)

A tenir en compte:

- TASCA D'AVALUACIÓ = TASCA D'APRENENTATGE

-  DIFERÈNCIA ENTRE TASCA I SEQÜÈNCIA 

Tasca: És l'encàrrec que es dóna a l'alumne

Seqüència: És el conjunt interrelacionat d'activitats que han d'ajudar 
l'alumne a proveir amb els recursos necessaris per realitzar amb èxit 
la tasca encomanada (en forma de bastida pedagògic o scaffolding)

Exemple de tasca d’avaluació (= tasca d’aprenentatge)

Anem a rebre en breu alumnes alemanys que vénen a la nostra escola per 
aprendre espanyol. No tenen nivell d'aquesta llengua i podria ser 
interessant elaborar una recepta amb instruccions per aprendre 
l'espanyol de la forma més eficaç.
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Què es pretén avaluar exactament amb aquesta tasca?

4.1. Ajudant l’alumne a que es monitoritzi a l’inici i 
durant la tasca a partir del treball amb els criteris i els 
indicadors d’assoliment

EN MAJÚSCULA APARÈIXEN ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ

EN MINÚSCULA I EN PREGUNTA APARÈIXEN ELS INDICACORS 

D’ASSLOMIMENT 

SI NO

ESTRUCTURA DEL TEXT
• Estic respectant l'estructura d'una instrucció d'ús?
• Estic utilitzant connectors temporals adequats a aquest tipus 
de text?

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS

• Estic respectant l'ordre bàsic de l'oració alemanya?
• Estic utilitzant la forma senzilla de pasiva tal com es fa en 
alemany?
• Estic utilitzant altres formes alternatives de passiva?

LÈXIC

Estic variant els connectors tot tenint en compte el seu 

significat ?

• Estic evitant repetir el vocabulari a partir de la 

incorporació de sinònims?

• Estic utilitzant verbs amb prefixos com veure-, auf -, etc. 

com els que apareixen en els textos models?

ETC.
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4.2. Ajudant l’alumnat a autoavaluar-se a partir del llistat 
de criteris amb indicadors d’assoliment

EN MAJÚSCULA APARÈIXEN ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ

EN MINÚSCULA I EN PREGUNTA APARÈIXEN ELS INDICACORS 

D’ASSLOMIMENT 

SI NO

ESTRUCTURA DEL TEXT
• He respectat l'estructura d'una instrucció d'ús?
• He utilitzat  connectors temporals adequats a aquest tipus 
de text?

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS
• He respectat l'ordre bàsic de l'oració alemanya?
• He utilitzat  la forma senzilla de passiva tal com es fa en 
alemany?
• He utilitzat altres formes alternatives de passiva?

LÈXIC

He variat els connectors tot tenint en compte el seu 

significat ?

• He repetit el vocabulari a partir de la incorporació de 

sinònims?

• He utilitzat verbs amb prefixos com vor-, auf -, etc. com 

els que apareixen en els textos models?

ETC.

Aquest tipus de pautes són aptes

a) per al seu ús com a avaluació inicial (diagnòstica: Què sóc capaç 
de fer ja, per endavant?,
b) per al seu ús com a instrument de monitorització durant la tasca
c) per al seu ús com a instrument d'avaluació després de la tasca
En qualsevol cas ha d'ajudar l'alumne a realitzar la tasca amb èxit!!!
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4.3. Un cop realitzada l'avaluació amb l’ajuda de les 
pautes, es pot pensar en la realització d'altres tasques 
similars sense aquestes (per tant sense els recursos per al 
modelatge metacognitiu)

5. De l’avaluació de tasques a l’avaluació de 
competències finals de curs o etapa: Cap al treball amb 
descriptors més generals i cap al contrast en el temps
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TASCA 1

Situació 1 
Indicadors 
d’assoliment 1

TASCA 2

Situació 2
Indicadors 
d’assoliment 1 i mes 
específics

TASCA 3

Situació 3
Indicadors 
d’assoliment 1 i mes 
específics

Paraigua
Competència final de curs, etapa, etc.

SUMA DELS INDICADORS D’ASSOLIMENT


