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“Els canvis curriculars actuals requereixen d’una nova mirada envers l’avaluació, que  esdevé fonamental 
per poder desenvolupar un currículum per competències i atendre la diversitat de l’alumnat. És per això 
que avui podem afirmar que els canvis curriculars importants es concreten en canvis en l’avaluació. Si no 
canvia l’avaluació, difícilment no canviarà res. Per tant, una visió competencial de l’aprenentatge comporta 
canviar què, com, quan i per què s’avalua.

L’alumnat  percep el  que és important  d’aprendre a partir  del  que el  professorat   valora,  no tant  amb 
paraules, sinó quan proposa activitats concretes per avaluar  aprenentatges i quan aplica uns determinats 
criteris  d’avaluació.  Els  ensenyants   poden  insistir  que  el  raonament,  l’establiment  de  relacions,  la 
deducció,  l’aplicació del coneixement  après són molt  importants, però si quan realment es valoren els 
resultats  d’un  aprenentatge  només  es  comprova  si  es  recorda  de  forma  més  o  menys  literal  una 
determinada informació, l’estudiant considerarà que aquest saber és el que realment compta.

Quan es parla d’avaluació sovint es barregen les seves dues finalitats:

• L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors i  
trobar camins per superar-los (avaluació formativa o formadora).

• L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après  i quantificar o qualificar els resultats d’un procés 
d’ensenyament-aprenentatge per tal d’orientar l’alumnat en els seus estudis futurs, i al professorat i a les 
persones que gestionen el sistema educatiu en els canvis a introduir, per acreditar aprenentatges, o per 
classificar o seleccionar l’alumnat.

(...)La primera finalitat ens situa en aquella avaluació que forma part de la vida de l’aula. No hi ha cap 
activitat que no vagi acompanyada de la seva avaluació, és a dir, d’un judici sobre la qualitat de la tasca 
realitzada i d’una decisió sobre els aspectes a millorar. És una avaluació que si es promou que sigui el 
propi  alumnat  qui  la  faci,  està  a la  base de les  competències  d’aprendre  a  aprendre  i  d’autonomia  i 
iniciativa personal, a més de la de qualsevol altre tipus d’aprenentatge.

La  segona  finalitat  ens  situa  en el  concepte  més  estès  d’avaluació,  relacionat  amb la  valoració  dels 
resultats. Si per competència s’entén la capacitat d’actuar en situacions complexes i imprevisibles aplicant 
els coneixements apresos, l’avaluació ha de possibilitar comprovar si realment s’ha desenvolupat aquesta 
capacitat. Per tant, haurà de ser quelcom força diferent de les activitats d’avaluació tradicionals, que solen 
estar més orientades a comprovar si l’alumnat és capaç de reproduir el coneixement transmès.

Tot i  així,  aquestes dues finalitats estan estretament interrelacionades i han de ser coherents entre sí. 
Moltes vegades, els processos didàctics aplicats per ajudar

l’alumnat a aprendre un coneixement són molt idonis des del punt de vista de l’aprenentatge competencial 
però,  en  contrapartida,  l’avaluació  dels  resultats  només  busca  comprovar  si  l’alumnat  sap  respondre 
qüestions  simples  i  reproductives.   En  aquests  casos,  l’alumnat  percebrà  que  tots  els  altres  sabers 
treballats no són  importants i que no val la pena dedicar esforç a interioritzar-los, ja que el que compta és 
el que es valora a l’avaluació final.(…)
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