Repensar l’avaluació

a)

Per què avaluar? Amb quina finalitat?

“Hem de passar d’una avaluació de l’aprenentatge a una avaluació
entesa com aprenentatge” (orientacions en el nou currículum
finlandès del 2015).
“Ensenyar, aprendre i avaluar són, de fet, processos coincidents”
(Jaume Jorba & Neus Sanmartí, 19961, a partir del treball fet amb el
professorat dels instituts municipals J.M. Zafra i Juan de la Cierva, de
Barcelona).
a.1) La finalitat reguladora de l’avaluació
Aprendre comporta identificar les dificultats i els errors, comprendre
quines són les seves possibles causes i prendre alguna decisió sobre
com superar-les. S’aprèn a partir dels errors, de les dificultats o dels
obstacles tot avaluant-los, és a dir, identificant-los, entenent-ne les
causes i prenent decisions per superar-los. És el que en diem
avaluació formativa/formadora.
L’error és quelcom normal en tot procés d’aprenentatge 2 , i si un
alumne realitza bé una tasca la primera vegada que la fa, o bé és que
ja la sabia fer o bé és que l’ha copiat. En ambdós casos no hi haurà
cap aprenentatge. Per tant, l’avaluació amb finalitat reguladora
requereix la creació d’un clima d’aula en el que l’error es pugui
manifestar sense que sigui penalitzat, i en el que tothom es pugui
expressar, s’escoltin les propostes, es valorin i s’integrin quan es
consideren vàlides.
Exemple de procés d’avaluació-regulació (Escola Coves d’en
Cimany, 5è, Teresa Pigrau)
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Els alumnes a l’inici, individualment o en petit grup, responen a una
pregunta complexa només a partir de les seves idees inicials, sense
haver consultat cap llibre o pàgina web. Per exemple: Què creus que
passa dins d’un arbre quan es nodreix? La poden respondre amb un
dibuix, fent una maqueta o per escrit. En l’exemple fan un mural com
els de les figures 1 i 2.

Figura 1
Figura 2
Després expliquen davant dels companys perquè l’han fet d’aquesta
manera (figura 3) i ells fan preguntes i suggereixen canvis, sempre
amb la finalitat d’ajudar a millorar la representació i els arguments.

Figura 3
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A partir d’aquestes suggeriments dels companys i de la mestra si cal,
i també de consultar referències, avaluen les idees representades
explicitant què no han fet prou bé, per què i què canviarien (figura
4).

Figura 4

a.2) La finalitat qualificadora de l’avaluació
Al final del procés d’aprenentatge d’uns determinats sabers és
important identificar-ne el nivell de qualitat assolit i tot allò que cal
encara millorar quan tinguem necessitat d’utilitzar-los. Les persones
necessitem reconèixer si ha valgut la pena tot l’esforç esmerçat i al
mateix temps ser autocrítics amb nosaltres mateixos i reconèixer què
és el que encara es pot aprendre. Consegüentment, aquesta
avaluació també té una finalitat fonamentalment formativa i la pot
dur a terme l’alumnat de manera que es contrasti amb la del docent.
En tots els casos estudiats, la mitjana del nivell de coincidència és
d’un 90%, sempre que s’hagin compartit els criteris d’avaluació.
A més, també pot tenir una finalitat acreditativa dels aprenentatges
assolits en funció dels requeriments administratius fixats per la llei
(que va canviant). Normalment aquesta avaluació només cal fer-la a
final de curs, cicle o etapa, i els resultats del conjunt del grup classe
depenen en bona part de com s’hagi dut a terme l’avaluació
reguladora. Hi ha moltes evidències que una bona avaluació3

reguladora possibilita que molts més alumnes arribin a desenvolupar
un nivell de competència acceptable.
Exemple de procés d’avaluació per qualificar la qualitat d’una
tasca (Escola La Roureda, 5è, Mercè Mas)
Els alumnes estan aprenent a escriure un text instructiu. En primer
lloc, en funció dels acords pactats a nivell de centre, la mestra ha
promogut la construcció de la Base d’Orientació que recull les accions
en què han de pensar i aplicar per redactar-lo. Aquestes accions les
han anat regulant, una a una, coavaluant-se entre ells i amb l’ajuda
de la mestra, i han discutit tot allò que no acaben d’entendre o fer
prou bé.
Quan es considera que tots els aprenents han avançat força, es
discuteixen entre tots com podríem decidir possibles nivells de
qualitat d’aquesta tasca, i s’elabora una rúbrica. Per definir els
diferents nivells és recomanable que fins i tot en el nivell “novell”,
s’incideixi en el que ja es fa bé i no tot sigui negatiu (aspecte a
millorar en l’exemple –figura 1-).

Figura 1
Posteriorment, individualment elaboren un text que té una finalitat
autèntica: escriure les instruccions per anar a Montserrat (la propera
sortida del curs) i penjar-les al bloc de la classe perquè tothom ho
pugui consultar.
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Per analitzar la qualitat de cada escrit s’organitzen per parelles, de
manera que dos alumnes revisen dos produccions d’altres companys i
els hi fan propostes de millora. Poc a poc els nens i les nenes han
d’aprendre a ser empàtics i utilitzar termes estimulants (figura 2).

Figura 2
En aquest cas, finalment qualifiquen la qualitat del text (no al
company). L’alumne que rep els suggeriments i la valoració pot
expressar el seu acord o desacord (figura 3).

Figura 3
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