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Avaluar per a conèixer, 
examinar per excloure

• Procès de recollida  d’informació

• Analisi de la informació, destinada a conèixer :

a) l’evolució de l’alumnat

b) el propi procès d’ensenyança-aprenentatge

c) facilitar la presa de decisions.

• Les activitats d’avaluació han d’afavorir que 
l’alumnat detecti les seves pròpies dificultats i 
disposi d’estrategies i instruments per a superar-
les



• Com l’avaluació es complexa i compleix 
diferents propòsits de vegades no pot ser 
abastat per una única estratègia.

• De vegades ens preocupem més de com 
transmetre correctament una informació
que en entendre perque els estudiants no 
ho comprenen

• La informació obtinguda ha d'ésser útil per 
valorar el procés, identificar els nivells, 
localitzar problemes, oferir ajuda 
individual o reorientar el procés



Activitats d’avaluació :

- Examen tradicional

- Observació de la conducta de l'alumnat

- Entrevistes personals

- Registre de les activitats d'aprenentatge realitzades

-Proves específiques d'avaluació

-Escales d’observació

- Qüestionaris

- Altres



PRINCIPALS ERRADES  EN  ELS APRENENTATGE

Causes d’errades

Formes de percebre
Formes de raonar

Formes de comunicar
Formes de sentir, 

creences, valors, emocions

Idees
prèvies Formes d’estudi



Finalitats d’Avaluar 

• SOCIAL: certificar davant els propis 
alumnes, pares i societat el nivell de 
coneixements i la seva funció es 
seleccionar i orientar. (SUMATIVA)

• PEDAGOGICA O REGULADORA: 
Identificar els canvis que cal introduir en el 
procès E-A per ajudar als alumnes a 
desenvolupar els coneixements 
(FORMATIVA)



S’ha dit sobre Avaluar
-Aplica etiquetes, comparacions i estableix causes 

amb gratuïtat
-Ha d’allunyar-nos de la supervisió on el fi es 

corregir, per situar-nos en una cultura d’aprendre a 
aprendre.

-Pensem que realitzar de manera correcta la mesura, 
ens fa ser més objectius i justos.Però es necessitaria 
més de 10 correctors perquè existís l’objectivitat que 

es pretén.
- Més que una bona qualificació el que es busca es 

superar els contrincants


