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Com elaborar indicadors d’assoliment  de canvis signifcatius 

1. INTRODUCCIÓ 

Quina és la finalitat última de qualsevol activitat de formació del professorat? Estaríem 
d’acord  que  la  incidència  en  els  processos  que  es  produeixen  a  les  aules  per  tal 
d’augmentar  l’eficàcia  de  l’acció  docent  en  l’aprenentatge  dels  alumnes:  parlem  per 
tant,  de  transferència.  Per  tal  de  poder  avaluar  aquesta  transferència,  ens  cal 
concretar el que entenem sota aquest concepte. Això ho farem a partir de les bases de 
la Pràctica Reflexiva. 

Des de  la PR, s’entén  transferència com a un procés continu de  redescripció de  la 
pròpia pràctica a partir de l’anàlisi crítica dels continguts (conceptuals i procedimentals) 
que s’introdueixen i es treballen en els programes de formació. 

L’acció clau és  la de la redescripció. Però, com veurem a continuació, no s’arriba a 
ella sense passar per unes fases anteriors que són les que han de preparar el camí. 
Ens trobem, per tant, davant d’un procés amb unes fases ja  identificades que ha de 
portar a un producte necessàriament diferent al del que es  té en el punt de partida. 
Des de la pràctica reflexiva, s’entén que tant important és avaluar el procés com el 
producte. 

COM ES POT FER AQUESTA AVALUACIÓ? La resposta és concretant: 

a)  els  objectius  a  assolir  (Què  s’ha  de  ‘transferir’?);  això  fa  referència  al  ‘producte 
final’ 

b)  els passos a seguir per a què la ‘transferència’ sigui reeixida; això fa referència al 
‘procés de redescripció’. 

Entenem que si es duu a terme un bon procés de redescripció arribarem a una bona 
redescripció. Per això comencem per als indicadors d’assoliment del procés. 

2. AVALUACIÓ DEL PROCÉS 

Un procés no es pot avaluar si no s’hi especifiquen les accions concretes relacionades. 
Des dels plantejaments de la pràctica reflexiva, s’han identificat tres fases en el procés 
de redescripció, tal com representa gràficament el cicle reflexiu: 

Aquestes  fases  responen  a  les  operacions  mentals  per  a  la  construcció  de 
coneixement  pràctic,  identificades  per  investigadors  en  processos  de  formació 
(Korthagen,  2001).  Aquestes  accions  representen  la  concreció  de  la  competència 
reflexiva,  una competència  bàsica per desenvolupar  les  competències professionals, 
tal com apunten Esteve, Melief i Alsina (en premsa) 1  i per garantir una transferència 
significativa: 

La  formación  de  profesionales  competentes  y  comprometidos  con  el  desarrollo  social 
constituye hoy día una misión esencial de  la Educación Superior Contemporánea  (UNESCO, 
1998).  En  esta  línea,  la  INEM  (1995)  plantea  que  las  competencias  profesionales  definen  el 

1 Esteve, O.; Melief, K. i Alsina, A.: Creando mi profesión. Una propuesta realista para el desarrollo 
profesional del profesorado. Barcelona: Octaedro.



Àrea de Programes de Formació 
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 2 

ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a 
los  niveles  requeridos  en  el  empleo.  Es  algo  más  que  el  conocimiento  técnico  que  hace 
referencia  al  saber  y  al  saber  hacer.  Desde  esta  perspectiva,  el  concepto  de  competencia 
profesional    incluye  no  sólo  capacidades  requeridas  para  el  ejercicio  de  una  profesión,  sino 
también  cualidades  personales  relacionadas  con  la  toma  de  decisiones  y  el  intercambio  de 
información necesario para un desempeño efectivo. Así, pues,  la competencia profesional en 
sus  niveles  superiores  de  desarrollo  debe  expresar  la  armonía  y  la  integridad  del  sentir,  el 
pensar y el hacer del sujeto en la actuación profesional. Ello quiere decir que un profesional 
es  competente  no  sólo  porque  manifieste  conductas  que  expresan  la  existencia  de 
conocimientos  y  habilidades  que  le  permiten  resolver  adecuadamente  los  problemas 
profesionales,  sino  también  porque  siente  y  reflexiona  acerca  de  la  necesidad  y  el 
compromiso de actuar en correspondencia con sus conocimientos, habilidades, motivos 
y valores, con flexibilidad, dedicación y perseverancia, en la solución de los problemas 
que de él demanda  la práctica profesional. Y en este sentido, dentro de  las competencias 
profesionales  que  deberán  desarrollar  los  futuros  docentes  se  encuentra  la  competencia 
reflexiva. Ésta no debe entenderse como una competencia a parte sino como una competencia 
básica que deberá ayudarle,  como decíamos, no sólo a avanzar en  las otras sino  también a 
garantizar ‘el aprendizaje a  lo largo de la vida’ en tanto en cuanto proveerá  al futuro docente 
de  los  instrumentos  necesarios  para  favorecer  procesos  de  autorregulación.  De  ahí  la 
importancia que ésta adquiere en la formación inicial de futuros profesionales de la docencia. 

Es  tracta,  ara,  de  definir  quins  són  els  indicadors  de  les  accions  lligades  al  cicle 
reflexiu.  Això  ho  mostrem  en  la  primera  part  de  la  taula  amb  els  indicadors 
d’assoliment (taula a les pàgs. 56 d’aquest document).
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3. AVALUACIÓ DEL PRODUCTE 

Ens centrem en aquest apartat en com avaluar el  que s’ha de transferir, per tant, el 
producte.  No podem iniciar un procés de redescripció si no tenim clar cap a on hem 
de  redescriure.  En  el  moment  actual,  sembla  clar  que  l’objectiu  és  el  següent: 
impregnar  les  pràctiques  d’ensenyamentaprenentatge  de  les  aules  /centres  de  la 
mirada competencial. 

Però  què  vol  dir  exactament  aquesta  acció?  Es  tracta  d’una  acció massa  general  i 
abstracte  i  fa  difícil  l’avaluació.  Per  tal  de  poder  definir  els  indicadors  d’assoliment, 
proposem tres passos: 

a)  plasmació del model didàctic subjacent als nous currículums: això ens farà veure 
de forma concreta cap a on hem d’anar perquè ajudarà a visualitzar els diferents 
elements d’aquest desplegament així com a la 

b)  definició  i  formulació  d’objectius específics de millora  i  avaluables,  a partir  de  la 
selecció d’elements del model didàctic 

c)  definició  dels  indicadors  d’assoliment  per  poder  observar  la  transferència  de  la 
formació 

3.1.  PLASMACIÓ  GRÀFICA  DEL  MODEL  DIDÀCTIC  SUBJACENT  ALS 
NOUS CURRÍCULUMS 

Vegeu el document ‘Treballar amb creences i nous models didàctics’ >> Web Pràctica 
Reflexiva >> Base conceptual 

3.2. FORMULACIÓ D’OBJECTIUS DE MILLORA AVALUABLES 

Actualment,  i com  tots sabem,   en  l’àmbit dels aprenentatges escolars s’està  incidint 
molt  en  la  importància  de  formular  objectius  d’aprenentatge  en  termes  de 
competències. Aquest interès no ve del no res sino d’un canvi de perspectiva envers a 
la relació del binomi d’ensenyamentaprenentatge, que ara passa a ser ‘aprenentatge 
ensenyament’  i que trobem en els nous currículums. El canvi que representa això és 
força  gran  perquè  pretén  fer  visible  la  persona  protagonista  d’aquest  procés  és 
l’aprenent. 

Aquesta  visió  del  que  representa  aprendre  i  ensenyar  també  afecta  l’àmbit  de  la 
formació del professorat,  tant en el plànol de  la planificació com el de  l’execució dels 
programes  de  formació.  També  està  lligada  al  plantejament  de  la  metodologia 
formativa  de  la  pràctica  reflexiva  que,  com  es  sap,  no  parteix  en  d’un  model 
transmissiu  d’  expert  a  inexpert,  sinó  que    parteix  de  les  necessitats  i  inquietuds 
professionals de cada docent en el seu context i té com a element principal de partida 
la reflexió sobre la pròpia pràctica. Ara bé, i això és molt important de tenir en compte, 
aquesta reflexió no és una finalitat en sí mateixa sinó una eina o instrument per assolir 
objectius  de  millora.  És  aquí  on  conflueix  la  metodologia  de  formació  amb  la  dels 
aprenentatges a l’aula: en ambdós casos el que es pretén és que les persones (siguin 
professionals o alumnes) arribin a ser capaços de fer coses. Això que sembla tant lògic
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no és tant fàcil de dur a la pràctica perquè encara estem molt imbuïts de les maneres 
de pensar  i  fer  lligades als models educatius  transmissius,  la qual cosa fa que quan 
pensem  en  cursos  de  formació  pensem  immediatament  en  continguts  i  no  en 
capacitats. 

Per  tant,  sembla que  el  primer que hem de  fer  és aprendre  a  formular objectius  de 
millora (o d’aprenentatge en el cas de l’escola) en termes de competències. I això no 
ho hem de fer de forma mecànica sinó entenent l’essència del que significa capacitar 
versus  instruir. La diferència entre una perspectiva  i  l’altre és que  l’acte de capacitar 
implica ‘posarse’ en la situació de la persona que aprèn, no d ela que forma. Dit d’una 
manera  més  intel∙ligible:  no  ens  hem  de  preguntar  en  primer  lloc  Què  hem 
d’ensenyar? sinó Què ha de  ser  capaç de  fer  l’alumne o  la persona en  formació en 
finalitzar  el  curs  o  el  programa  de  formació?  És  a  partir  de  la  resposta  a  aquesta 
pregunta quan podem veure quins continguts s’han de treballar. 

1  S’ha  de  preveure,  en  primer  lloc,  un  o  uns  quants  objectius  finals  de  tot  el 
programa  o  curs  de  formació.  La  pregunta  que  pot  ajudar  a  formular  aquests 
objectius és  la següent: Què han de ser capaces de fer  les persones participants 
en finalitzar el curs de formació? 

La  primera  resposta  és  generalment  força  general,  com  ara  Millorar  els 
aprenentatges  dels  alumnes  o  bé  Desplegar  els  nous  currículums.  Aquesta 
formulació és molt abstracta, la qual cosa que fa molt difícil la tasca d’avaluació !!! 

D’aquí  la  importància d’esmicolar aquests objectius. Això es pot  fer a partir de  la 
pregunta: Què implica …… (Per exemple, què implica el desplegament dels nous 
currículums) D’aquest esmicolament surt la plasmació gràfica de la qual parlàvem 
en  l’apartat  3.1.  i  que  posa  de  manifest  els  elements  concrets  lligats  als  nous 
models  didàctics.  Els  elements  concrets  seleccionats  conformen  els  objectius 
concrets de millora. 

2  La  resposta a aquesta pregunta porta d’immediat a formular accions concretes. 
Una  acció  concreta  relacionada  amb  l’exemple  d’abans  seria:  ‘Construir 
seqüències didàctiques competencials’. No és  la única acció, anirà acompanyada 
d’altres;  d’aquesta manera  surt  un  llistat  d’accions  que  en  el  seu  conjunt  ha  de 
portar  a  desplegar  els  nous  currículums  (tornem  a  insistir  que  aquestes  accions 
són  les  que  han  aparegut  en  la  representació  gràfica  del  nou  model  didàctic 
(apartat 3.1.). Cada acció esmicolada conforma un objectiu específic. 

3  Ara és el moment de fer una temporització i distribuir els objectius específics entre 

  objectius a curt termini 
  objectius a mig termini 
  objectius a llarg termini 

4  Un cop feta la temporització, hem de tornar a cadascun dels objectius específics i 
establir per a cadascun els indicadors d’avaluació. 

Tot aquest procés ens portarà a definir els indicadors d’assoliment del producte (taula 
a les pàgs. 67 d’aquest document).
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Indicadors d’assoliment de processos de canvi significatiu 

Definició  de  les  accions  que 
evidencien  un  procés  de 
redescripció o canvi en termes 
d’excel∙lència 

Indicadors d’assoliment 
La persona mostra que és capaç de fer això 
perquè … 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS 
Analitzar  críticament  les  pròpies 
activitats  d’ensenyament   
aprenentatge 

Mostra que analitza críticament perquè 

1. Exposa  per escrit el que fa i per què ho fa. 

Instruments:  Resposta  escrita  en  fulls  de  treball  o  través  de 
fòrums telemàtics a les preguntes següents. 

  Per a què serveix l’activitat? 
  Quin tipus de procés d’aprenentatge desencadena? 
  Com reaccionen els alumnes? 
  Per què crec / creiem que reaccionen així? 
  Com les percebo jo? Per què? 
  Com  les  percebem  en  el  petit  grup  (intracicle,  per 

exemple)? 
  Segons  quins  criteris  he  /  hem  dissenyat  aquesta 

activitat? 

2. Exposa per escrit  les seves  idees prèvies al voltant del 
processos d’ensenyamentaprenentatge 

Instruments:  Resposta  escrita  en  fulls  de  treball  o  través  de 
fòrums telemàtics a les preguntes següents. 

  Quins  són  per  a mi  /  nosaltres  els  trets  que  defineixen 
una bona classe? 

  Què és per a mi / nosaltres un bon tractament de …) 

Contrastar  significativament  la  pròpia 
mirada amb les propostes: 

  d’altres iguals 
  de les persones expertes 
  dels sabers teòrics 

Mostra que contrasta significativament perquè: 

1. Respon de forma explícita a les preguntes següents: 

  Amb què em quedo de les pràctiques dels altres? 
  Amb què em quedo de la lectura ‘teòrica’ o dels materials 

i  les  explicacions  incorporades  per  al  persona 
formadora? 

Instruments:  Resposta  escrita  en  fulls  de  treball  o  través  de 
fòrums telemàtics a les preguntes següents. 

2. Fonamenta la selecció feta a 1. 

Instruments: 
  Omplir la columna del Full de continuïtat que conté 

la pregunta: Per què em quedo amb això? 
  Reflexió escrita en  fòrum  telemàtic al voltant de  la 

pregunta:  En  què  enriqueix  exactament  la  meva 
pràctica  el  que  em  quedo  dels  altres  iguals  i  de  la 
formació?
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3. Elabora a partir de les accions anteriors un pla d’acció * 
que compromet a  la persona en  formació a materialitzar  i 
executar la nova acció pedagògica 

Instruments: Pla d’acció 

* Vegeu instrument Pla d’acció 

AVALUACIÓ DELS 
RESULTATS 
Avaluar  significativament  l’ impacte  a 
l’aula de la nova acció pedagògica 

Instrument: Elaboració  i posterior presentació  /  lliurament 
del portafolis final amb la següent documentació 

1.  Documentació  del  contrast  entre  l’ara  i  l’abans  que 
contingui: 

  Una selecció de mostres dels millors canvis duts a 
terme 

  Breu justificació per escrit de la selecció feta 
  L’explicitació  per  escrit  de  les  diferències  entre  la 

primera actuació i la nova 
  La resposta per escrit a les preguntes següents: 

o  Què faig ara que no feia abans? 
o  Què faig ara millor que abans? 
o  En què he avançat exactament? En què ho 

demostro? 

2. Indicadors d’excel∙lència de la nova acció pedagògica 

Aquest  apartat  està  lligat  als  elements  integrants  de  la 
nova acció pedagògica que ha de concretar cada persona 
formadora.  Es  tracta  de  mostrar  en  què  consisteix 
exactament  el  nou  plantejament  metodològic  que  es  vol 
transferir  en  la  formació.  En  relació  a  això,  és  important 
llegir el document ‘Creences del professorat i nous models 
didàctics’ (v. Base conceptual) 

3. Formulació de nous objectius de millora 

Instruments:  Explicitació  per  escrit  en  el  portafolis  final  de 
nous reptes a partir de  la formulació de preguntes de recerca, 
com ara: Què vull aconseguir a partir d’ara ….?


