
Organització del treball autònom

Data presentació :        18 de juny

Tutores referents :

• Grup 1  – Cécile 

• Grup 2  – Clara   

• Grup 3  – Mariano



Estructura instrument d’avaluació

En quins casos és pertinent utilitzar l’instrument elaborat?

QUAN?

Definiu en quin moment es pot aplicar: com a avaluació inicial, intermèdia, final; en un

moment puntual o en processos de mitjana o llarga durada, etc.

QUÈ?

Concreteu què ens permet avaluar: coneixements, conceptes, competències, actituds,

relacions educatives, aspectes organitzatius, etc.

QUI?

Indiqueu qui té la responsabilitat de la seva aplicació: professorat, alumnat (avaluació

entre iguals i autoavaluació), altres actors de la comunitat educativa o de l’entorn

Recursos o referències

Altres instruments que puguin complementar el que heu creat, fonts utilitzades, etc.

Nom de l’instrument d’avaluació

Poseu nom a la vostra creació!

Descripció

Expliqueu els elements que el conformen, les seves

característiques, quin tipus de continguts ens permet

recollir: resultats d’activitats, reflexió sobre aprenentatges,

informació sobre actituds de les persones participants, etc.

Com es fa?

Especifiqueu com s’ha de fer servir l’instrument: passos a

seguir, funció de les persones facilitadores i de les persones

participants en el procés, o d’altres indicacions que facilitin

l’aplicació



Dinàmica inicial de valoració dels objectius i les expectatives: https://dotstorming.com/b/609cf567519cdb064553e127

https://dotstorming.com/b/609cf567519cdb064553e127


Sistematització del procés del Grup de Treball Avaluar per Transformar 



Introducció a 

l’enfocament 

d’Avaluació 

Transformadora

Avaluar Transformar Aprendre 

AVALUAR PER APRENDRE
AVALUAR ÉS APRENDRE
APRENDRE A APRENDRE

AVALUAR PER TRANSFORMAR

TRANSFORMAR PER APRENDRE A AVALUAR 

Francesc Martín

Kas Sempere

Rebeca Gregson

Sistematització d’experiències

Recollida de dades 
de forma visual

Marc Beltran

El feedback, l’element clau 
per afavorir l’autoregulació

PAS 4: OFEREIX 
RECOMANACIONS ÚTILS

PAS 3: QUÈ ET 
PREOCUPA DEL 
TREBALL?

PAS 2: VALORA QUÈ 
ESTÀ BEN TREBALLAT

PAS 1: CLARIFICA EL QUE 
TU HAS ENTÈS

http://www.youtube.com/watch?v=HM5dp50HWXQ












Amb quin d’aquests somnis em comprometo?

Resultat de la dinàmica: https://padlet.com/edualter/55hfxuupscn4ey92

https://padlet.com/edualter/55hfxuupscn4ey92


Continuïtat

Incorporació dels instruments d’avaluació
elaborats a la Guia d’orientacions pedagògiques
Competències per Transformar el Món
(Juliol 2021)

http://competenciesiepd.edualter.org/ca

Disseny i realització d’activitats que incorporin
propostes d’avaluació transformadora, i
sistematització de les experiències que es duguin
a terme, per recuperar aprenentatges, dificultats,
reptes i propostes de millora (Setembre –
Novembre 2021)



Continuïtat

Difusió de les experiències a la secció de
pràctiques de referència de la Guia
(Desembre 2021 – Gener 2022)

http://competenciesiepd.edualter.org/ca/
practiques/search_practica

Jornades Internacionals per compartir
resultats i conèixer altres reflexions i propostes
d’avaluació crítiques i transformadores
(Febrer 2022)



Queda pendent una trobada presencial...

MOLTES GRÀCIES!!!!


