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  Material de formació  
Fase 3– Bloc 1 – Activitat 5. Esmicolem els criteri s d’avaluació en indicadors 
d’assoliment. 

 

 

AJUDA PER FORMULAR CRITERIS I INDICADORS D’AVALUACI Ó RELACIONATS AMB UN 
OBJECTIU DE MILLORA (PART 2) 
 
Les ajudes que es presenten a continuació pretenen oferir una eina per formular els criteris i indicadors 
relacionats amb l’objectiu de millora que s’hagi determinat, de tal manera que permetin avaluar en quina 
mesura s’ha aconseguit. 
 
 
GUIA PER A L’ELABORACIÓ DE CRITERIS I INDICADORS D’ AVALUACIÓ D’UN ITINERARI PROPI 
 
PAS 2. Segon esmicolament. Elaboració dels indicado rs 
 
Agafeu cadascun dels criteris establerts i subratlleu l’adjectiu i/o l’adverbi. 
 
En els exemples presentats subratllaríem: 
 
Cercar i trobar informació d’interès personal en anuncis de la premsa i /o Internet 
 

- Interpreta correctament les diferents informacions donades en anuncis escrits. 

Escriure una breu redacció explicant un esdeveniment venturós.  
 

- La redacció és adequada a la situació comunicativa 

- La redacció és coherent 

Participar en el debat Energia nuclear sí o no? 
 

- Participa activament en el debat 

- Argumenta les seves raons respectuosament 

Presentar-se davant d’altres persones, indicant trets personals bàsics 
 

- El seu discurs està cohesionat. 

- El seu discurs és entenedor 

 
 
Plantegeu-vos aleshores per a cada valor de judici subratllat la pregunta següent: En què es 
veu de manera tangible que això és així?  
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La resposta a aquesta pregunta aporta informacions més detallades a manera de subcriteris. 
 
En virtud justament del seu major grau de precisió, passen a representar indicadors d'assoliment amb 
els quals es pot operar amb ple control. Però perquè això sigui així és important no caure en l’error 
d’incorporar nous adjectius i adverbis als indicadors. Aquests, com el seu nom indica, han de poder ser 
observats directament; això vol dir que hauran d’estar formulats en forma d’accions susceptibles de ser 
observades. 
 
Uns posibles indicadors corresponents als criteris dels exemples són els que han definit un grup de 
mestres: 
 
 
Cercar i trobarinformació d’interèspersonal en anuncis de la premsa i /o Internet 
 

- Interpreta correctament les diferents informacions donades en anuncis escrits 

●Coneix e interpreta les diferents abreviatures que poden aparèixer en els anuncis per paraules. 

●Sap trobar en un anunci les dades d’interès, si hi són 

 

Escriure una breu redacció explicant un esdeveniment venturós.  
 

- La redacció és adequada a la situació comunicativa 

● Deixa marges als costats (procura que siguin simètrics) i escriu línies rectes. 

● La seva lletra es pot entendre. 

● Marca les parts dels text amb espais i altres recursos: títol i paràgrafs 

● Evita les expressions vulgars 

 

- La redacció és coherent 

● No escriu idees contradictòries o poc clares. 

● Ordena les dades de forma lògica 

● Evita la repetició d’idees. 

 

Participar en el debat Energia nuclear sí o no? 
 

- Participa activament en el debat 

● Intervé per iniciativa personal 

● Manté una escolta activa 

 



 L’AVALUACIÓ COM A GUIA DE L’APRENENTATGE 
 

 

-3- 
 

 

- Argumenta les seves raons respectuosament 

● Controla el seu to de veu. 

● Respecta el torns de paraula 

 

Presentar-se davant d’altres persones, indicant trets personals bàsics 
 

- El seu discurs està cohesionat. 

● Hi ha ordre en seu discurs  

● Fa servir el lèxic i estructures gramaticals treballades a classe. 

 

- El seu discurs és entenedor 

● Controla el seu to de veu. 

● Atén a la fonètica de la llengua emprada 

 


