
L'avaluació com a guia de l'aprenentatge

Material de formació

Fase inicial – Activitat 4. Preparem-nos per a planificar (Vídeo III Jornades d'Aprenentatge de 

Llengües: Entorns, Eines i Recursos )

Temàtica Inici Final 
Presentació d'Olga Esteve 0:00:00 0:03:34
Preguntes a Olga Esteve per completar-ne la presentació:

• Pedagogia,didàctica autonomia, què en podries dir?
0:03:34 0:04:26

• Quin lloc ocupen els alumnes en la feina diària? 0:04:26 0:05:24
• Quina ha estat la motivació principal en el camí de la 

recerca?
0:05:24 0:06:10

• Val la pena la feina que representa la pràctica reflexiva, en 
aquests moments?

0:06:10 0:06:43

• Quin lloc ocupa la formació dels professors i que els 
recomanaries?

0:06:43 0:08:07

Reflexions inicials entorn al plantejament competencial 0:08:07 0:11:48
Que vol dir i que implica ser competent?  Enfocament competencial 0:11:48 0:14:43
Alguns exemples de descriptors competencials (MCER) 0:14:43 0:18:10
Diguem com avalues i et diré com ensenyes 0:18:10 0:19:42
Instruir versus capacitar 0:19:42 0:23:29
Ensenyar a aprendre a comunicar, manipular i aplicar 0:23:29 0:26:42
Visió holística i competencial de l'aprenentatge 0:26:42 0:28:30
Elaboració de tasques competencials 0:28:30 0:29:19
Espai de lectura dels assistents (silenci) 0:29:19 0:29:50
Elaboració de tasques competencials (continuació) 0:29:50 0:32:05
Característiques d'una tasca competencial 0:32:05 0:35:32
Elaboració de criteris i indicadors competencials 0:35:32 0:36:20
Espai de treball individuals dels assistents (silenci) 0:36:20 0:37:17
Elaboració de criteris i indicadors competencials  (continuació) 0:37:17 0:43:36
Avaluació de capacitats especifiques per avaluar una competència 
més global 

0:43:36 0:49:57

De l'avaluació formadora a la certificadora 0:49:57 0:51:51
Aspectes clau 0:51:51 0:53:41
Presentació torn de preguntes 0:53:41 0:54:51
1-. Com avaluar la globalitat partint de l'esmicolament? 0:54:51 0:59:11
2-. Com reflectir els competències en els programes? 0:59:11 1:00:51
3-. La concreció pot dur-se a l'aula? 1:00:51 1:03:25
4-. Diferencies entre programació per tasques i programació 
competencial i  l'esmicolament no pot portar-nos a avaluar aspectes 
superflus?

1:03:25 1:07:13

5-. Com vèncer la resistència de l'alumnat 1:07:13 1:13:30
6-. De quina manera poden reflectir-se les competències en un 
programa?

1:13:30 1:15:32

Agraïments i finalització. 1:15:32 1:16:4
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http://youtu.be/mOtpAmngOYA
http://youtu.be/mOtpAmngOYA

