
Instruments d'avaluació

Stanford i Reeves (2005) afirmen que una veritat fonamental en l'eficàcia de 

l'ensenyament és que les estratègies d'avaluació han d'ajudar al professor a determinar el 

tipus d'ensenyament més apropiada, a més d'avaluar el progrés dels seus alumnes.

2).

Hi ha instruments que ajuden més a l'aspecte d'autoregulació de l'aprenentatge, mentre 

que d'altres són més propis de la funció certificadora o quantitativa. En aquest apartat 

tractarem alguns dels instruments que ajuden l'autoregulació, i que potser poden estar 

poc emprats en detriments de les proves i dels que tots coneixem.

•Diaris de classe, serveixen perquè l’alumnat expressi el que creu que ha après i també 

les seves dificultats. L’anàlisi del que diu permet al professorat identificar si reconeix 

l’objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar. Moltes vegades serà més 

important regular aquestes percepcions que no pas els resultats de l’activitat en si.

Identificar els obstacles i els errors i trobar camins per superar-los requereix temps per a 

l’autoreflexió, però aquest temps és el més útil perquè realment hi hagi aprenentatge i, en 

canvi, no hi ha temps més perdut que ensenyar quelcom sense que la majoria de 

l’alumnat corregeixi les seves dificultats.

De vegades es creu que això perjudica els estudiants que ja fan força bé les activitats des 

de l’inici, però s’ha comprovat que també elles i ells milloren, sempre que el contingut 

treballat sigui significatiu i s’estimuli a aplicar-lo en la realització d’activitats 

complementàries més complexes.

•Informe Personal o KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory, els qüestionaris per 

recollir els coneixements previs i la posterior reflexió sobre el que necessitem aprendre 

per respondre les qüestions; la visualització dels conceptes-clau de primer nivell a través 

de mapes conceptuals, que s’aniran completant a mesura que se n’aprenen de nous; o, 

senzillament, converses en gran grup, sempre que es promogui que tot l’alumnat verbalitzi

les pròpies representacions i les pugui regular.

No cal dir que serà necessari aprendre a plantejar-se “bons” objectius i “bones” preguntes,

ja que sovint es formulen els que tenen un caire més reproductiu (“saber què és”, o “què 

és”?). Quan l’alumnat, durant una sortida, només diu que ha après els noms de plantes, 

és perquè ha pensat que això era el més important de tot el que ha fet o que aquesta era 

l’única pregunta que s’havia plantejat. Fins i tot, quan es treballa per projectes, no sempre 

es plantegen bones preguntes; a vegades, les tasques proposades només comporten 
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recollir informacions i no tant construir coneixements. No és fàcil que l’alumnat plantegi 

objectius/preguntes productives, que comportin relacionar, deduir, com : Què farem? Per 

què ho farem? Com ens hem d’organitzar per fer-ho? Què haurem de produir i per què?

•El portafoli o la carpeta d’aprenentatge que permet recollir les diferents activitats que fa 

l’alumnat al llarg de l’aprenentatge d’un tema, els seus objectius i les reflexions sobre el 

que encara no sap prou bé, què farà per revisar els errors i què va millorant a mesura que 

avança en el coneixement. Inclou també els resultats de les activitats d’avaluació amb 

finalitat qualificadora i a partir de totes les dades recollides es dedueix la qualificació final 

que acredita els aprenentatges, que té la qualitat de ser molt transparent per a l’alumnat.

És idoni que inclogui la seva visió inicial dels objectius del treball a realitzar, bases 

d’orientació que explicitin l’anticipació de l’acció (què hauran de fer o pensar per realitzar 

un determinat tipus de tasques), mapes conceptuals que organitzin les relacions entre els 

principals conceptes, i contractes o altres instruments que explicitin la seva representació 

dels criteris d’avaluació.

Pot incloure també els esborranys i les versions finals d’un treball, per evidenciar els 

canvis,i fer referència a descobriments, preocupacions, recursos utilitzats, bibliografia 

consultada, fotografies, coavaluacions, és a dir, tot allò que pugui constituir una “biografia”

del treball realitzat. També és normal que inclogui una activitat d’avaluació final i 

l’autoreflexió sobre els resultats. S’incidirà especialment a demanar a l’alumnat que 

reconegui què ha après i quines dificultats té.

Els continguts de la carpeta es poden pactar entre professorat i alumnat. És convenient 

que cada alumne/a pugui seleccionar algun dels treballs que inclourà la carpeta i que 

cregui que reflecteix bé el que està aprenent o ha après. La carpeta final ha d’estar ben 

organitzada i ha de tenir índex.

•Rúbrica,ja fa temps que s’utilitza, per a l’(auto)avaluació de les webquests. Una

rúbrica és una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats amb 

l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i, de l’altra, 

els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en 

indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació.

•Graelles d'Observació ja siguin utilitzades a nivell personal, pel propi alumnat entre ells,o 

pel mateix professorat.

•Demostracions, experiments, simulacions

•Debats.

•Valoració de dossiers.

•Anàlisis de casos.



•Exposicions, murals didàctics.

•Autoavaluació i heteroavaluació: l'alumnat necessiten avaluar per comprendre el propòsit 

general de tot allò que estan fent. No és negatiu que també s’adonin de la diferència entre

uns i altres, i que dins un mateix grup poden haver-hi diferents intencions. De fet, els nens

han de poder avaluar les dificultats amb les que es troben, i així situar-se a la xarxa social,

i aprendre amb lògica. L’autoavaluació i l’avaluació entre iguals són eines molt útils.

Els pares també han de poder avaluar per entendre amb fonament els continguts i la 

metodologia, i així poder donar un suport adequat al seu fill o filla.

L’escola inclusiva ha de ser 100% transparent i comunicar-se amb els pares de forma 

constant sobretot en els aspectes d'avaluació (per exemple, es pot utilitzar el bloc de 

l'escola, per mostrar als pares els nostres propòsits, els continguts clau. Hi ha centres que

mostren de manera força continuada el procés educatiu sense tenir d'esperar els 

resultats, informes i notes d'avaluació, i mitjançant l'agenda de l'alumnat es va constatant 

els progressos al llarg de l'avaluació formativa.
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