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De què parlarem

0.   Per a què avaluar   

1. Avaluació Transformadora 

2. Orígens i procés del projecte “Avaluar per transformar”

3. Aprenentatges inspiradors

4. Utilitat pel professorat: Guia de Competències i EpD i mòdul 
d’Avaluació

Avaluar per transformar



0. Per a què avaluar?

• Mentimeter

www.menti.com

Codi: 9436 8478

Avaluar per transformar

http://www.menti.com/


Avaluar per transformar

0. Per a què avaluar? 

• Aprendre

• Millorar

• Celebrar 

• Transformar

“Si no s’avaluen aquests 
aprenentatges, perden valor.” 

(Fuhem)



1. Model d’avaluació  transformadora (Gérard)

De l’avaluació educativa a l’avaluació transformadora

Perspectiva sistèmica de l’avaluació transformadora (Gérard, 2003)

Avaluar per transformar



1. Model d’avaluació  transformadora 

Avaluar per transformar

Món: Campanyes de solidaritat, agermanaments, etc.

Entorn: Relació amb les famílies, interrelació amb el barri 
(comerciants, festes de barri, patis oberts, impacte d’ApS, etc.)

Centre: Relació entre TOT l’equip, distribució de tasques, consum, 
cultura de centre.

Aula: Metodologia; Relació entre i amb l’alumnat.

Personal: Aprenentatge de Coneixement, Habilitats i Actituds



2. Orígens i procés del projecte “Avaluar per transformar” 

Orígens del projecte

Competències i 
EpD

Pràctiques 
d’EpD per la 

Justícia Global

Criteris de 
valoració

Estratègies i 
tècniques per a 

la 
transformació i 

la Justícia 
Global

Avaluar per 
transformar

Avaluar per transformar



2. Orígens i procés del projecte “Avaluar per 
transformar” – Procés del projecte

• 1ª etapa: Seminari Avaluar per Transformar (Gen-Maig 2020): 
Formació i reflexió sobre com avalar les transformacions que generen 
les accions d’educació per la justícia global. 

• 2ª etapa: Grup de treball Avaluar per Transformar (Feb-Maig 2021): 
Concreció d’instruments per avaluar les transformacions a nivell
personal, d’aula, de centres i en la comunitat. 

• 3ª etapa: Posada en pràctica.
Avaluar per transformar



2. Orígens i procés del projecte “Avaluar per 
transformar” – Procés del projecte

• 1ª etapa: Seminari Avaluar per Transformar:

• L’avaluació transformadora com a part del model curricular 
Competències per transformar el món. Què i com avaluem. 
Cécile Barbeito, Mariano Flores i Clara Massip.

• Com avaluem el canvi d’actituds personals a través de l’art, amb 
perspectiva de cultura de pau i de transformació de conflictes. 
Mireia Asensio, DiArt. 

• Com avaluem el canvi d’actituds i la transformació de l’aula a 
través de processos participatius que posen l’alumnat i la vida al 
centre del procés educatiu. Antonio Moreno, CRAC.

• Què és rellevant a l’hora d’avaluar la transformació del centre 
educatiu amb perspectiva de gènere i interseccional. Ingrid 
Agud. Pedagogia sistemàtica UAB.

• Com avaluem la capacitat de transformar l’entorn des de l’escola, 
amb perspectiva ecosocial i de justícia global. Luís González, 
Fuhem Ecosocial..

• Com avaluem les contribucions de l’alumnat, del centre educatiu 
i de l’entorn proper a la transformació del món, incorporant la 
pluralitat de sabers i la perspectiva intercultural. Vanessa 
Andreotti, University of British Columbia.

http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2020/01/Presentaci%C3%B3-Sessi%C3%B3-1-1.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2020/01/Relatoria-Sessi%C3%B3-2.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2020/01/Relatoria-sessi%C3%B3-3.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2020/01/Presentacio-sessio-4.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2020/01/Presentacio-sessio-5.pdf


2. Orígens i procés del projecte “Avaluar per 
transformar” – Procés del projecte

• 2: Grup de treball Avaluar per Transformar:

• Introducció a l’enfocament d’avaluació transformadora. Les 
finalitats de l’avaluació: aprenentatge, transferència i 
transformació. Cécile Barbeito, Clara Massip, Mariano Flores

• Com integrar l’avaluació dels aprenentatges en l’enfocament
d’avaluació transformadora. Francesc Martin, director

• Com recollir dades de forma innovadora i creativa (formats
visuals, gràfics). Kas Sempere

• Com analitzar les dades, objectivitzar aprenentatges, avaluar a 
partir de la sistematització d’ experiències. Rebeca Gregson, 
La Tregua, Art i transformació social

• El feedback, element clau per a afavorir l’autoregulació. Marc 
Beltran, Grup Avaluar per Aprendre – Rosa Sensat

• Avaluació i continuitat. Clara Massip, Mariano Flores

Rúbrica d’un sol punt

Qüestionari tipus test amb escala

http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2021/01/sessio_1.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2021/01/Presentacio_Francesc_Martin.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2021/01/Recollida_dades_de_forma_visual.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2021/01/Presentacio_Rebeca_Gregson.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2021/10/El-feedback.pdf
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2021/10/Continuitat.pdf


3. Aprenentatges inspiradors: Aprendre

• Mentalitat de creixement o el 
“poder del encara” (Carol 
Dweck): resignificar l’error

• La papallona d’Austin: “ és un 
bon començament”

• Avaluació intermitja

• Feed-back apreciatiu. 
Identificar allò que fem bé.



3. Aprenentatges inspiradors: Aprendre

Diari 
d’aprenentat
ge



3. Aprenentatges inspiradors: Aprendre

Matriu de 
planificació i 
seguiment



3. Aprenentatges inspiradors: 
Transferir

• “Paripé”: falsa participació.

• “Participatiu no és sinònim de qualitatiu” (Kas 
Sempere)

• És posible avaluar amb persones no 
alfabetitzades

Test 

Checklist



3. Aprenentatges inspiradors: Transferir

• “Tomoti”: 
conformar un 
equip molt
motivat per a 
impulsar una 
nova cultura 
avaluativa de 
centre.

Avaluar per transformar

Checklist ponderada



3. Aprenentatges inspiradors: 
Transformar el centre i el món

• Impulsar enfocaments 
globalizadors, coherents
en el conjunt
d’assignatures

• Fer explícit el currículum, 
no ocult 

• Incloure a tots els agents 
educatius: alumnat, TOT 
l’equip professional del 
centre, famílies...

•Obertura del 
centre per a 

activitats ecosocials
(xerrades, bibliote-
ques tutoritzades, 

castellà per a 
migrants..)

ApS

Participació en 
horts comunitaris



http://competenciesiepd.edualter.org/ca

