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   Repensar l’avaluació   

    

 

c) Què entenem per “avaluació formadora”? 

 

S’anomena així l’avaluació que promou que sigui l’alumne qui 
recull les dades, les analitza i emet judicis, i pren decisions per 

millorar i superar obstacles. Només la persona que comet l’error 
o té una dificultat, pot corregir-lo. Els altres (professorat, 

companys, familiars) poden ajudar en el procés, però no 

‘corregeixen’.  
 

c.1) Estratègies per promoure l’autoregulació  
 

• La coavaluació entre iguals que estimula l’ajuda 
mútua.  Quan un aprenent avalua a un company, de fet 

reflexiona sobre la seva pròpia producció. Requereix 

aprofundir en els valors associats a la cooperació, i en 
l’empatia per saber-se posar en el lloc de l’altre i trobar 

les maneres de comunicar-li les propostes.  
 

• L’heteroavaluació que du a terme una persona 
adulta, amb l’objectiu d’ajudar l’aprenent a entendre la 

causa dels seus errors per tal que els pugui regular, és a 

dir, corregir. 
 

• L’autoavaluació que du a terme cada alumne, que de 
fet és l’objectiu final de la coavaluació o de 

l’heteroavaluació.  
 

 
 

Exemple de coavaluació entre iguals (Escola Banús, 2n Santa 
Coloma de Gramenet) 

 
Els alumnes han realitzat una experiment i en redacten l’informe. 

Després de consensuar amb tot el grup-classe els criteris d’avaluació, 
cada parella d’alumnes avaluen els de dos companys a partir 

d’identificar en el text on es parla de les accions fetes (subratllen amb 

diferents colors les accions), analitzen què han escrit i fan propostes 
als companys per millorar-ho (figura 1)1.  

 
 

                                    
1 http://www.youtube.com/watch?v=taUJQWD8NhY&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=taUJQWD8NhY&feature=youtu.be
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Figura 1. Exemple de coavaluació 

 

 
Exemple de heteroavaluació (Escola Baloo, 2n, Mercè Marimon, 

Barcelona)  
 

Els alumnes han sortit al pati, han observat les ombres i fan un dibuix 
per representar-les. La mestra els planteja preguntes per tal de 

promoure la seva autoavaluació. Les preguntes estan pensades per 
estimular que els nens i nenes vagin reflexionant sobre tot el que han 

de tenir en compte per pensar com són les ombres i com s’originen, 
es a dir, en la Base d’Orientació que més endavant podran deduir i 

explicitar. Una vegada introduïts els dubtes, tota la classe va voler 
tornar al pati per observar-les de nou i refer el dibuix (figures 2, 3 i 

4). 
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Figures 2, 3 i 4. Heteroavaluació de dibuixos de ombres 

 

 
Exemples d’autoavaluació  

 
- Les responsabilitats en el treball en equip (Escola Coves d’en 

Cimany, 5è primària, Teresa Pigrau, Barcelona) 
 

Cada alumne s’autoavalua com ha exercit el seu càrrec dins l’equip 

(l’exemple es refereix al càrrec de coordinador/a). Els companys 
també l’avaluen i poden comparar les dues avaluacions.  També 

inclouen un reflexió personal orientada a pensar en què millorar 
(veure figura 5).  
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Figura 5: Auto i coavaluació de l’exercici de les responsabilitats en el marc de l’equip 
 
 
 

 

- Autocorrecció d’una prova (IESM Juan Manuel Zafra, 1r ESO. 
Victòria Ibáñez i Marisa Domínguez, Barcelona) 
 

Cada alumne corregeix la prova que ha fet, indicant què creu 

que canviaria (figura 6). 
 

Nivell:  5è.  Equip:   

Prof essora: Teresa Pigrau.  
Escola Coves d’En Cimany.  Barcelona  

Auto i co-avaluació:   LES RESPONSABILITATS DINS L’EQUIP Càrrec: COORDINADOR/A

Curs : Nom : …………………………………………………..         Nivell: ......   /           Equip nº : ........

Cicle 

Superior

Tasques a avaluar : Com 
ho he fet?

Com
ho ha fet?

.  Ha coordinat l’elecció del tema , procurant el consens? 

.  Ha planificat bé la feina?

.  Ha controlat la dinàmica del grup per tal d’acabar la feina a temps?

.  S’ha preocupat de fer el seguiment de cada  membre de l’equip, per tal de tenir a punt 
l’esborrany, el dia establert ?

.  Un cop revisat l’esborrany, l’ha distribuït i ha assegurat la seva correcció?

.  Ha recordat als integrants del grup el dia de lliurament final del treball?

.  Ha recollit i lliurat el treball/ treballs al professorat ?

Comentari personal :   

Quins aspectes m'han costat més ? Per què ?

Què m'hagués ajudat a millorar la meva feina ?
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Figura 6: exemple d’autocorrecció d’una alumna 

 

 
 

c.2 Condicions perquè una persona es pugui autoregular 
 

A partir d’estudis sobre com s’autoregulen les persones expertes 

en fer-ho, s’ha comprovat que les condicions que ho promou 
són: 
 

• Representar-se adequadament els objectius de la 

tasca d’aprenentatge. Si no se sap què es vol aprendre, 

és impossible poder autoavaluar-se. Per tant, en algun 
moment del procés d’aprenentatge caldrà plantejar 

activitats per compartir-los i per avaluar-regular la 
percepció que en tenen els aprenents.  
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• Anticipar i planificar en què pensar i/o què fer 

per realitzar un tipus de tasca. A partir de les 
activitats realitzades, els aprenents han d'organitzar 

i resumir les accions necessàries per dur a terme un 
determinat tipus de tasca i les idees que s’han 

d’activar. 

 
• Representar-se adequadament els criteris 

d’avaluació. Per aconseguir-ho cal construir-los 
conjuntament amb l’alumnat a partir de la planificació de 

la tasca que s’hagi fet, explicitar-los i també regular-ne la 
percepció en el cas de formulacions poc idònies.  

 

 
Exemple de representació d’objectius abans d’iniciar un 

projecte i del procés per a la seva regulació (Escola Bellaterra, 
3r) 

 
A partir d’una conversa inicial a l’inici d’un projecte sobre l’hort, en la 

que es parla del que ens pot interessar o necessitem aprendre sobre 
les plantes, cada alumne escriu les tres coses més importants que 

creu que aprendrà.  
 

Les expectatives que expliciten cada alumne són molt variades. Unes 
se centren en idees més conceptuals, d’altres procedimentals i fins i 

tot actitudinals (figures 7 i 8 ). 

 
Posteriorment es comparen les diferents representacions i en gran 

grup s’acorda que voldríem aprendre a partir del projecte. Finalment 
s’avalua si els objectius han evolucionat i si s’han assolit. 

 
 

  
Figures 7 i 8: Representació dels objectius de dos alumnes de la mateixa classe 

 
 

Exemple de representació d’objectius després de realitzar una 
activitat i del procés per a la seva regulació (Escola Baloo, P5, 

Conxita Romeu, Barcelona) 
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Després de fer una activitat experimental per aprendre a reconèixer 

De què depèn que una ombra sigui gran/petita o nítida/difuminada 
(realitzada a una aula on habitualment els nens i nenes aprenen 

psicomotricitat), la mestra els demana que diguin què creuen que 
han après avui. 

• Uns alumnes (més o menys la meitat de la classe) reconeixen 

l’objectiu i parlen d’aprendre a fer que surtin ombres grans i 
petites i que es vegin bé.   

• La resta diuen “psicomotricitat” o  a moure’s. 
 

A partir d’aquestes representacions, la mestra els demana que s’ho 
repensin. Qui té més raó? Els nens i nenes que havien expressat la 

segona idea ràpidament canvien de parer.   
 

 
Exemple de planificació de l’acció “com fer una divisió” (Escola 

Heura, 4t, Teresa Calveras, Barcelona) 
 

Els nens i nenes estan aprenent a dividir. En un moment del procés 
d’aprenentatge, la mestra els demana que en petits grups, escriguin 

tots els passos que creuen que han de tenir en compte fer per fer una 

divisió (figura 9). Mentre ho escriuen la mestra passa pels grups i els 
hi va plantejant dubtes si percep que alguna acció no és idònia, per 

tal que la revisin si ho creuen necessari.  
 

 

 
Figura 9: Exemple de base d’orientació feta pels alumnes 
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Exemple de planificació de l’acció “com fer una definició” 

(Escola Coves d’en Cimany, 5è, Teresa Pigrau, Barcelona) 
 

Els alumnes han observat flors ben diverses (amb pètals i sense), les 
han descrites i dibuixat, i després, individualment, han fet una 

primera definició. 

 
Després es comparen aquestes definicions inicials, es discuteix la 

seva qualitat i es consensua com hauria de ser: 
 

- Com comencem la definició? Uns alumnes comencen dient 
que és una part de la planta, altres és una planta, és un lloc, és 

una cosa..., o passen directament a “té...”  
- Quines són les parts importants que hauria de recollir la 

definició? Tendeixen a parlar de tot el que podria tenir, però 
no de les que són necessàries i suficients (estams i/o pistils). 

- Quina és la seva funció? (per a què li serveix a una planta 
tenir flors). Parlen de la reproducció, la pol·linització, la 

fecundació..., o que fan bonic, o bé no s’hi refereixen.  
 

Posteriorment entre tots es va anar elaborant una “Base d’Orientació” 

que fos útil per pensar què hauríem de fer sempre que volguéssim 
definir alguna objecte, material, ésser viu... (no només una flor). 

L’acord al que es va arribar va ser: 
 

“Per definir hem de pensar,  
 

- A quin grup pertany –tipus d’objectes, materials, éssers vius..., 
o parts d’algun d’ells- 

- Quines parts, propietats o característiques són imprescindibles 
- Quina és la seva funció o aplicació, és a dir, per què serveix”. 

  
I finalment, entre tots es va elaborar la definició de flor que 

consideràvem més adient:  
 

“Una flor és una part d’una planta que sempre té un pistil (òvuls) i/o 

estams (pol·len) i que serveix perquè la planta es pugui reproduir”. 
 

 
Exemple de procés per consensuar criteris d’avaluació (Escola 

La Roureda, 6è, Mercè Mas, Sant Esteve de Sesrovires) 
 

Els alumnes han fet experiments relacionats amb els canvis de l’aigua 
al llarg del cicle natural. Cada equip d’alumnes ha fet un experiment 

d’un dels canvis, que després haurà de repetir davant dels companys 
i explicar-lo.  
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Abans de començar a preparar la presentació oral, han consensuat 

entre tota la classe una taula amb els criteris d’avaluació de 
realització (figura 11). Aquests alumnes ja coneixen la Base 

d’Orientació per pensar  sobre els experiments, a partir de plantejar-
se preguntes del tipus: Què volem saber? Què tenim? Què fem? Què 

creiem que passarà? Què passa? Per què passa? Quines proves tenim 

d’aquest perquè passa? i, per tant, ràpidament fan propostes 
aplicables als experiments realitzats. 

 
Quan cada grup fa la presentació 

(figura 10), els companys i la 
mestra omplen la taula, que 

donen a l’equip que ha fet 
l’exposició.  

 
Aquest equip ha de fer un resum 

de les recomanacions rebudes i 
decidir quines tindran en compte 

una altra vegada i per què.  
 

Figura 10: Alumnes presentant un experiment 

Criteris d’avaluació de 

realització 

E Av Ap N Recomanacions 

per millorar 

Han dit quin experiment han fet i 

per què l’han fet (objectiu) 

     

Han indicat què necessitaven per 

fer l’experiment (què tenim) 

     

Han explicat perquè ho han fet 

de la manera que ens han 

mostrat (què fem i per què) 

     

Han explicat les raons del perquè 

passava el que hem observat 

(per què passa) 

     

Han utilitzat el vocabulari 

científic 

     

L’explicació ha estat motivadora i 

feta amb bona entonació 

     

S’ha notat que és el resultat d’un 

treball en equip 

     

Figura 11. Taula d’avaluació de l’explicació oral d’un experiment sobre el cicle de l’aigua 


