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Alumne

avaluació 
formativa

CompetènciesContinguts

Orientacions 
metodològiques

Criteris d’avaluació
Orientacions

per a l’avaluació

continguts 
clau

Per a què ho 
ha d’aprendre?

Com sabrem si 
ho ha après?

Com ho ha 
d’aprendre?

Què ha 
d’aprendre?



Idees clau



Idees clau
✓ En un món en constant canvi, cal prioritzar els 

coneixements que són bàsics i afavorir 
l’autonomia en l’aprenentatge. 

✓ Qui aprèn és l’alumne. Ningú més pot aprendre 
per ell.

✓ Els mestres podem afavorir que els nostres 
alumnes apreguin més i millor.

✓ L’avaluació ha d’estar al servei de l’aprenentatge.



Què fa que una activitat d’aula afavoreixi
l’assoliment de les competències?

Planificar el procés per facilitar que els aprenentatges adquirits siguin 
més transferibles, permanents, productius i funcionals. 

Vídeo d’una seqüència didàctica que afavoreix 

l’assoliment de les competències

https://youtu.be/taUJQWD8NhY


Per què parlem ara 
de competències?



Parlem ara de competències perquè els 
coneixements augmenten de manera exponencial



Parlem ara de competències perquè els coneixements 
canvien amb freqüència i s’actualitzen
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Parlem ara de competències perquè els coneixements 
s’universalitzen i s’hi pot accedir de manera immediata



Per tant…



Cal prioritzar els coneixements que són bàsics i prioritzar
 l’autonomia en l’aprenentatge

Per afavorir que els alumnes siguin competents en 
un món en canvi constant

Els nostres alumnes 
hauran d’aprendre al 
llarg de tota la seva 

vida



Quines són les característiques d’aquests 
coneixements bàsics?

Aquells que són útils per

Obtenir la 
comprensió bàsica 
de cada àmbit de 
coneixement

Seguir aprenent Comprendre i actuar 
en el món actual



Quin és el nostre 
paper com a 

mestres?
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Afavorir que els nostres 
alumnes aprenguin  

més i millor



“Per educar no cal omplir una galleda, sinó encendre una flama.”
William Butler Yeats



Afirmar menys i 
preguntar més

Parlar menys i 
escoltar més

“Els alumnes comencen l’escola amb una gran 
imaginació, curiositat i creativitat; fins que 
s’adonen que per als docents és més important 
saber la resposta correcta que fer alguna 
pregunta interessant.”

Hal Gregerser

Per evitar-ho, a vegades els mestres hem de...



Què ens diuen alguns 
experts?



“No hi ha 
aprenentatge 
sense desig.”

“El mestre no pot desitjar en lloc de 
l’alumne, però pot crear situacions 
favorables perquè emergeixi el seu desig 
d’aprendre.”

Philippe Meirieu (pedagog)



Roser Salavert
Doctora en gestió educativa 
Universitat de Fordham, Nova York

“Per millorar els 
resultats cal 
posar-se en el 
lloc de l’alumne.”



Neus Sanmartí
Doctora en didàctica de les ciències 
Universitat Autònoma Barcelona

“Els mestres podem 
revisar, però només 
pot corregir qui 
s’equivoca.”



“Demostra-li que tens confiança 
en les seves possibilitats.”

“Evita que cap alumne se senti 
exclòs del plaer d’aprendre. “

“Deixa que l’alumne faci el 
seu camí. No li robis l’èxit 
d’arribar a la solució amb 
els seus propis mitjans.”

Anton Aubanell
Didàctica de les matemàtiques
Universitat de Barcelona



Canvi de paradigma



L’alumne protagonista del seu aprenentatge



Per què ensenyem?

Perquè l’alumnat 
reprodueixi uns continguts 
donats (i no d’altres)?

O perquè l’alumnat usi els 
coneixements per entendre 
el món que l’envolta i que 
el que aprèn li possibiliti 
seguir aprenent?



Ensenyar a partir de 
la lògica de qui aprèn 
demana un canvi de 

metodologia…



Percentatge estimat de retenció d’informació i de  
grau d’aprenentatge segons les metodologies

Si s’ensenya a un altre (ensenyament)

Si es fa (exercici pràctic)

Si es discuteix (diàleg)

Si hi ha una demostració (observació)

Si s’escolta i es veu (audiovisual)

Si es llegeix (lectura)

Si s’escolta (oral)

Font: National Training Laboratories Institute Bethel, Maine, USA

90%

75%

50%

30%

20%

10%

5%

Taxa mitjana de retenció



● Quines són les parts d’una flor? (O donar-los el dibuix perquè hi posin el nom 
de les parts).

● Defineix què és una flor.
● Com li explicaries a un nen o a una nena del curs anterior què és una flor.
● En Joan ha sortit al camp i en unes plantes veu unes parts que no són 

verdes, però no sap diferenciar si són flors o fruits. En quines coses s’ha de 
fixar per saber-ho?

● La Maria diu que li agraden les flors perquè totes tenen uns pètals de colors 
molt bonics. En Marc li diu que hi ha flors que no tenen pètals. La Marta es 
pregunta: com és que hi ha flors que no tenen pètals? Quina explicació li 
donaries?

● La mare de la Marta li ha dit que quan vagi al bosc no ha de tallar les flors 
però ella no sap per què no ho ha de fer. Amb tot el que hem après sobre per 
a què li serveix tenir flors a una planta, com li explicaries a la Marta que no 
ens hem d’emportar a casa flors del bosc?             

Quin tipus de preguntes formulem?

Gradació de preguntes més reproductives a…

… preguntes més productives. Neus Sanmartí 
(avaluar per aprendre)



Ensenyar a partir de la lògica de qui aprèn demana un 
canvi de metodologia...

Reconstrucció compartida del coneixementTransmissió i reproducció del coneixement

escoltar

copiar
silenci

contestar

preguntar

produir

parlar
discutir



Característiques dels aprenentanges competencials

Transferibles

Significatius 
i permanents

Productius

Funcionals

Es poden utilitzar en 
contextos diferents

Permeten realitzar 
activitats que no són 

exclusivament 
reproductives o 

repetitives

Permeten resoldre 
problemes de la vida 

quotidiana

Perduren i no 
s’obliden de 

seguida



Seqüència didàctica que afavoreix l’aprenentatge



La importància de 
compartir objectius i 
criteris d’avaluació



L’alumne conegui què s’espera d’ell

L’alumne pugui anticipar què farà, què 
aprendrà…

L’alumne pugui regular el procés i ser 
conscient del camí recorregut

COMPARTIM AMB L’ALUMNE OBJECTIUS I 
CRITERIS PERQUÈ



Què significa compartir objectius i criteris d'avaluació?

Punt de partida del procés d'aprenentatge

Punt d'arribada del procés d'aprenentatge

Comparteix objectius i criteris d'avaluació

Formula bones preguntes

Existeix una retroalimentació efectiva

ALUMNE

ALUMNE

MESTRE



Canvi de plantejament: 
de què farem a què aprendrem

Què farem?
COMUNICAR

Què aprendrem?
COMPARTIR

Per aconseguir que els alumnes al final del procés 
d'aprenentatge siguin capaços de verbalitzar tres qüestions

Per què ho he après?Què he après? Com ho he après?

Condicions indispensables perquè sigui un aprenentatge 

significatiu i el puguin utilitzar i aplicar en diferents contextos



Activitats per compartir objectius i criteris 
d'avaluació

1. Activitats per formular bones preguntes
2. Activitats per fer aflorar els coneixements previs
3. Debats
4. KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory)
5. Mapes conceptuals
6. Xarxes d'aprenentatge
7. Rúbriques
...



Mestra: Quan la Maria va plantar les dues plantes la primavera passada tenien més o menys la 
mateixa talla, però mireu-les ara. Crec que han hagut de créixer en llocs diferents de l’habitació. 
També crec que té a veure amb la manera com s’alimenten les plantes. Discutiu per parelles: per què 
creieu que les plantes han crescut de manera diferent?

Discussió per parelles durant 5 munits. La professora no hi pren part. Classe sorollosa.

Mestra: molt bé, alguna idea?

La meitat de la classe aixeca el braç. La mestra espera uns segons i més infants aixequen el braç.

Mestra: Mònica, el teu grup?

Mònica: Que una ha crescut més que l’altra perquè estava al costat de la finestra

Mestra: Al costat de la finestra? Mmm… Què creus, Jaume?

Jaume: Nosaltres creiem que…

Mestra: Sí…?

Jaume: Que la més alta s’ha alimentat de més llum

Mestra: Veig el que vols dir i el que vol dir la Mònica, però hi ha algú més que pugui posar les dues 
idees juntes: la finestra - la llum - les plantes…?

Un exemple de conversa…



Xarxes d'aprenentatge



Pràctica





Com es fan i com es 
consoliden els 

processos de millora



Un canvi que primer passa 
per la pràctica a l’aula...

Què s’ha de fer en equip...
Què hem 

de 
mantenir?

Què hem 
de fer que 
no fèiem?

Què hem 
de 

millorar?



Quines són les característiques d’èxit dels 
processos de canvi als centres?

1. Treball col·laboratiu entre els membres dels equips docents.
2. Compartir significats, coneixements i experiències.
3. Participació de tothom: implicació, interès, il·lusió, ganes 

d’aprendre...
4. Equips docents dinamitzats per un o més dels seus membres, amb 

uns temps i uns espais de trobada definits.
5. Consensuar objectius i criteris d’èxit. Tenir clars els motius pels 

quals volem canviar. No es tractar de canviar per canviar.
6. Petits canvis però més permanents i sostenibles.
7. Processos de reflexió (amb l’equip docent) i d’acció (amb els 

alumnes). 
8. Aprendre dels encerts i dels errors.
9. Documentar els processos per poder-los compartir i fer evidents 

els canvis i els reptes de millora.
10.Treball en xarxa dintre i fora de l’escola.



Canvis en els centres docents, 
per on comencem?



La finalitat de l’educació avui és fer alumnes capaços d’aplicar els coneixements 
escolars a la vida real. L’aprenent esdevé el centre.

dgeip.ensenyament@gencat.cat


