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Editorial
Temps de tardor. Els colors de castanya, els groguencs 
i vermellosos han pres el relleu als propis de l’estació 
precedent que, per cert, ha batut una vegada més rècords 
històrics termomètrics des que es registren les observa-
cions. A hores d’ara, el nou curs, en els seus vessants 
polític, econòmic, cultural, social, escolar... –tots ells 
interdependents– ja està plenament en dansa més o 
menys d’acord amb els programes, pronòstics o auguris 
presentats al públic utilitzant tots els recursos informatius 
i persuasius a l’abast.

En aquests primers mesos del curs, els mitjans de co-
municació s’han fet ressò tant de les propostes temàti-
ques de debats a dur a terme com de les prioritats del 
Departament d’Ensenyament o dels projectes innovadors 
ja més elaborats en el si del que anomenem comunitat 
educativa o, més ben dit, en el si de les diverses i potser 
antagòniques comunitats educatives. Aquests mesos se 
n’ha parlat potser més que mai, de l’escola, cosa que cal 
celebrar, tot i que la quantitat comporti en alguns casos 
manca de rigor, per exemple atorgant massa alegrement 
paternitats o maternitats, així com donant categoria de 
novetat a pràctiques força establertes des de ja fa algu-
nes dècades. És bo que es parli de l’escola encara que 
se’n parli bé! El món escolar, un dels pilars fonamentals 
per a la construcció d’una societat on valgui la pena de 
viure, no pot adormir-se, ni baixar la guàrdia, ni deixar 
d’estar a l’altura de les circumstàncies, atès que els seus 
objectius sovint no encaixen amb els interessos d’elits 
o de grups que avui són o voldrien ser hegemònics i als 
quals la ignorància, l’egoisme i la cobdícia imperant i 
creixent no els va del tot malament, com assenyala el 
filòsof Emilio Lledó, des dels seus gairebé noranta anys 
plens de serenitat i saviesa. També ens ve a la memòria 
el malaguanyat Ovidi Montllor quan ens deia que hi ha 
gent a qui no agrada que «es parle, s’escriga o es pense 
en català», tot afegint que és la mateixa gent a qui no els 
agrada que «es parle, s’escriga o es pense». Hem tingut, 
tenim i tindrem feina per temps.



LA FILOSOFIA BUSCA LA FELICITAT
I LA CHAMPIONS TE LA DÓNA

Els grans mitjans de comunicació audio-
visual també van donar a conèixer les 
novetats a les seves graelles de progra-
mació quan tocava i en alguns casos amb 
bombos i platerets. Els analistes del ram 
considerats seriosos van fer sonar l’alarma 
ben aviat. No ho feien per denunciar el 
desequilibri destacat i descarat a favor dels 
espectacles esportius, sobretot el futbol; 
el crit d’alerta anava dedicat a la més que 
minsa presència dels programes anomenats 
culturals, sobretot, i d’una manera especial 
en els mitjans públics, de qui fóra raonable 
esperar una dedicació professional i pres-
supostària mínimament decent. Com ens 
agradaria que les anàlisis no fossin certes! 
Sembla, però, que els efectes de la crisi 
econòmica encara arrasen el món cultural 
fins a extrems insospitats. Hom pot intuir la 
brutal competència que existeix avui entre 
les múltiples empreses dedicades al món 
de la informació, la comunicació o l’en-
treteniment, i com els nivells d’audiència 
condicionen els reclams publicitaris que 
permeten el seu manteniment amb més o 
menys fortuna. Per aconseguir audiències 
es pot recórrer tant a la qualitat com a la 
barroeria, malauradament; però optar per 
una o altra via depèn de la presència o 
absència de criteris ètics de responsabilitat 
en relació amb les necessitats personals i 
col·lectives que cal atendre.

Si des de PersPectiva escolar som especial-
ment sensibles a aquests tocs d’alerta és 
per una raó molt senzilla: l’escola, en el 
seu sentit més genèric, és un dels espais 
privilegiats de cara a l’educació dels infants 
i joves, però l’assoliment satisfactori dels 

seus objectius requereix ineludiblement la 
interacció –a banda de la família– amb molts 
altres agents socials que tenen funcions 
i implicacions educatives específiques. 
Creiem que ningú no se n’escapa, i molt 
menys els grans mitjans audiovisuals, per la 
incidència extraordinària que tenen encara 
en la població jove i de qualsevol edat.

Parlar de programes culturals pot ser un pèl 
ambigu: hi ha qui parla de la necessitat de 
respondre a l’agressivitat de les cultures 
depredadores que s’imposen. Parlem de 
cultura per referir-nos a tot allò que huma-
nitza, que crea Humanitat. I una cosa és 
la cultura i l’altra la cultureta, que tot just 
distreu i adotzena les ments. La cultura, 
sigui quin sigui el seu llenguatge, remou 
consciències personals i col·lectives, de-
nuncia injustícies, prejudicis i estereotips, 
mostra i interroga les complexitats de tot 
ordre, humanístiques o tecnocientífiques, 
emociona i fa pensar, promou i estimula la 
imaginació, la creativitat i la qualitat huma-
na, coses serioses que no exclouen de cap 
manera la comicitat, l’alegria i les rialles, 
tan saludables. La qualitat de l’escola és 
directament proporcional a la qualitat de 
l’ambient cultural en què respira.

Però no cal patir perquè el jovent del nostre 
país està entusiasmat amb un professor de 
filosofia i culer –dit amb tot el respecte per 
la filosofia i pels culers– que, amb una bona 
fórmula ponderada a tall d’alquimista, té 
posades totes les esperances d’emancipa-
ció en la Champions!

3
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Monogràfic
S’entén com a avaluació formativa (o avaluació per aprendre) l’ús de l’avaluació per 
millorar l’aprenentatge de l’alumnat, dins una concepció que el situa en el centre 
dels processos d’aprenentatge. Inclou, però, també, altres usos: la pràctica reflexiva 
dels docents en els processos de formació i creixement professional, per exemple, 
o processos d’avaluació interna de centre.

Quan es parla d’avaluació sovint es pensa, només, en el seu vessant qualificador: 
l’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar o qualificar els 
resultats d’un procés d’ensenyament-aprenentatge, ja sigui per acreditar apre-
nentatges, o per classificar o seleccionar l’alumnat. Sense que sigui excloent, la 
finalitat formativa de l’avaluació ha de formar part de la vida de l’aula. No hi ha cap 
activitat que no vagi acompanyada de la seva avaluació, és a dir, d’un judici sobre la 
qualitat de la tasca realitzada i d’una decisió sobre els aspectes a millorar. És una 
avaluació que si es promou que sigui l’alumnat mateix qui la faci, està a la base de 
les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personals, a més 
de la de qualsevol altre tipus d’aprenentatge. L’avaluació per aprendre es focalitza 
en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. 
Aquesta distància es pot escurçar si el docent i l’aprenent comparteixen els objec-
tius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, de manera que els aprenents entenen 
clarament allò que s’espera que aprenguin; si reben una retroalimentació constant 
en relació amb la qualitat esperada del seu treball i sobre possibles millores, i si 
s’involucren en les tasques escolars –és a dir, prenen decisions sobre els passos a 
seguir–, són conscients dels seus errors i aprenen a autoregular-se.

En el marc d’un currículum escolar que planteja els aprenentatges per competències, 
l’avaluació té, especialment, una funció reguladora de tot el procés d’aprenentat-
ge, atès que ha de permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les 
característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que avança en 
els aprenentatges. Per a l’alumnat, l’avaluació també esdevé un element essencial 
per aprendre, ja que els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se 
estan més preparats per avançar en els aprenentatges i per seguir aprenent. Cer-
car estratègies per compartir amb l’alumnat el procés avaluador i fer-lo partícip i 
protagonista del seu procés d’aprenentatge, tot atenent a la seva diversitat, esdevé 
una necessitat a les escoles. Cal que els docents percebin la utilitat d’aquesta 
avaluació a favor de l’aprenentatge, de manera que s’acabi considerant com a part 
indestriable del procés d’aprenentatge: identificar els obstacles i els errors i trobar 
camins per superar-los requereix temps per a l’autoreflexió, però aquest temps és 
el més útil perquè realment hi hagi aprenentatge, i, en canvi, no hi ha temps més 
perdut que ensenyar quelcom sense que la majoria de l’alumnat corregeixi les 
seves dificultats. Com dèiem, de la mateixa manera que l’avaluació formativa posa 
l’alumne en el centre dels processos d’aprenentatge i és una estratègia fonamental 
per a la millora, també els docents milloren professionalment si reflexionen sobre la 
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pròpia pràctica, és a dir, si incorporen elements de l’avaluació per aprendre en la seva tasca 
diària, ja sigui dins els processos formals i informals d’avaluació interna de centre, com en 
activitats de la pròpia formació inicial i permanent.

En aquest monogràfic que presentem, Avaluar per aprendre, recollim les reflexions teòriques i 
les experiències pràctiques del Grup de Treball Avaluar per Aprendre, coordinat per Francesc 
Segura, nascut en el si de l’Associació Rosa Sensat el curs 2013-14 amb la intenció d’aplegar 
professionals de l’educació per compartir, posar en pràctica i valorar experiències, recursos i 
materials sobre l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat.

El monogràfic s’enceta amb un article de la doctora Jane Jones, del King’s College London, 
una universitat de referència en el tema, en què es reflexiona sobre l’efectivitat de l’avaluació 
formativa, després d’anys de pràctica, i sobre la necessitat d’evitar el risc que esdevingui 
rutinària i obsoleta tot potenciant que formi part indissoluble del procés d’aprenentatge.

En segon lloc, l’article “Com comencem i acabem les classes? Reflexions i pràctiques”, fruit 
del treball conjunt del grup de treball esmentat, recull, dins la gestió de l’aula, els dos moments 
essencials en què és especialment important l’ús d’estratègies d’avaluació formativa: l’inici 
i el final de la sessió de treball (el que entenem habitualment per “classe”).

L’article següent, de Maria Ojuel i Francesc Segura, presenta diverses experiències de formació, 
innovació i aprenentatge en xarxa entre docents al voltant de l’avaluació formativa, formació 
que incorpora en la seva pròpia dinàmica l’ús de l’avaluació com a eina d’aprenentatge.

L’entrevista amb Genís Roca, molt relacionat amb el món educatiu però que ens ofereix també 
una visió externa de l’aprenentatge i de l’avaluació des de la cultura digital, la innovació i 
la transformació de les organitzacions, amplia la perspectiva del paper de l’avaluació en els 
processos d’aprenentatge més enllà de les aules i de l’educació formal.

La resta d’articles, tracten diferents aspectes, tècniques o recursos per a l’avaluació al servei 
de l’aprenentatge, com per exemple els dossiers o les carpetes d’aprenentatge, l’ús de les 
rúbriques, el funcionament de les comissions d’avaluació, l’avaluació competencial o l’ava-
luació formadora dels docents.

En definitiva, pretenem compartir una visió de l’avaluació inseparable del procés d’aprenen-
tatge, dues cares de la mateixa moneda o, encara millor, dos conceptes que en educació 
poden utilitzar-se moltes vegades alternativament, atès que molts aprenentatges comporten 
processos d’avaluació o d’autoavaluació i que l’avaluació, especialment quan té una finalitat 
formativa, sempre pot generar nous aprenentatges. Quan parlem d’avaluació, en realitat 
estem parlant d’aprenentatge.

5
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En aquest article, la doctora Jane Jones ens explica que l’avaluació per aprendre ha vingut 
per quedar-se. No és una moda, sinó que molts elements n’han demostrat l'efectivitat i, en 
tot cas, ens diu, assistim a la seva majoria d’edat.

Avaluació formativa: què hi ha de nou?
Una mirada des d’Anglaterra

JANE JONES

King’s College London

Les tendències que es descriuen a con-
tinuació reflecteixen canvis subtils en la 
comprensió i la percepció sobre l’avaluació 
formativa, també coneguda com a “ava-
luació per aprendre” (AxA), després de 
molts anys de pràctica. La creença que es 
tracta d’un enfocament que dóna suport 
als estudiants per aprendre millor i ser 
més bons aprenents és inqüestionable. El 
que sembla que està passant és que l’AxA 
està arribant a la seva majoria d’edat; els 
mestres s’estan fent seves la retroalimen-
tació amb els alumnes i la reflexió sobre la 
pròpia pràctica. El que segueix vol ser una 
anàlisi dels punts de vista que he compartit 
no fa gaire amb professors, estudiants de 
magisteri, formadors i alumnes. Estan en 
ordre aleatori, però interrelacionats. Hi he 
inclòs, sempre que m’ha estat possible, 
exemples pràctics.

L’avaluació, plantejada d’aquesta manera, no 
causa ansietat innecessària ni als alumnes 
ni als professors. S’ha creat una nova forma 
de pensar i una nova cultura d’aula. La por i 
l’ansietat no són útils per a l’aprenentatge.

• Les activitats d’avaluació formen part de 
cada unitat didàctica i en cada tasca hi ha 
una mica d’autoavaluació. Totes les proves 
–fins i tot els exàmens tradicionals– són 
vistes des del seu vessant formatiu. Les 
proves d’avaluació no serveixen perquè els 
mestres espantin els seus alumnes, sinó 



com una manera normal d’avaluar el seu 
aprenentatge amb vista a la millora.

La veu dels alumnes és crucial. Els mestres 
es fan preguntes sobre l’aprenentatge dels 
alumnes i com es relaciona això amb les 
percepcions que tenen sobre com ensenyen. 
Quan observem els mestres, la regla general 
és no jutjar el mestre en si, sinó el que fa.

• No ens hem de preguntar només “què 
hem après”, sinó “com ho hem après”. El 
“com” esdevé una qüestió més important, 
ja que si l’alumne coneix el “com”, pot 
transferir l’estratègia a altres contextos 
d’aprenentatge. Per això, cal que els 
alumnes comprenguin les raons del seu 
aprenentatge.

• Una manera ràpida de comprovar la 
comprensió és fer preguntes a un alumne 
durant tres minuts, en acabar la unitat 
didàctica, de l’estil: “Què has après en 
aquesta unitat? Quines coses t’han servit 
per aprendre? Quines dificultats has tingut? 
Com les resoldràs i com et puc ajudar a 
resoldre-les?”.

L’aprenentatge se centra a fer bones pregun-
tes, pensades amb cura.

• Els objectius d’aprenentatge s’han de pre-
sentar en forma de preguntes i no de manera 
declarativa. Durant la unitat didàctica –i no 
només al final– val la pena controlar com 
va el procés d’aprenentatge, abans que no 
sigui massa tard. Es fa veure als alumnes 
a quina distància estan dels objectius 
d’aprenentatge i se’ls torna a demanar al 
final perquè vegin el procés que han fet.

• A la part final de la unitat didàctica es 
dedica una sessió del tipus “hi ha cap 
pregunta?”: un alumne, escollit a l’atzar, ha 
de contestar les preguntes dels companys. 
A la vegada que s’avalua la comprensió 
d’aquest alumne, també es pot avaluar la 
dels seus companys a partir del tipus de 
preguntes que li fan.

“Mestre, calla!”. Les classes són més soro-
lloses del normal perquè els alumnes parlen 
més que no pas els mestres.

• Els alumnes poden controlar el nivell de 
soroll amb un “sorollòmetre”, una mena 
de semàfor que es posa vermell o que 
emet un so quan s’arriba a un cert nivell 
de soroll. La responsabilitat de controlar 
que el soroll no arribi a nivells elevats se 
li dóna a un alumne, que és qui demana 
als seus companys que abaixin el volum.

• Es confia a un alumne la tasca d’anotar la 
quantitat de temps que parlen el professor 
i els alumnes i al final presenta el resultat 
a tota la classe. Si el professor està parlant 
massa durant la lliçó, li ho fa saber. Aquest 
tipus de pràctiques augmenten en gran 
mesura la responsabilitat dels alumnes 
envers el seu aprenentatge.

L’avaluació ha d’estar al centre de l’aprenen-
tatge del professor, ja sigui dins l’escola com 
un tot, entre grups de professors o a nivell 
individual.

• L’escola ha de poder tenir un grup per-
manent de mestres que reflexionin sobre 
aprenentatge i avaluació dels alumnes. 
Aquest grup de treball ha de tenir en 
compte els punts de vista dels alumnes i 
de les famílies i ha d’informar el claustre 
amb regularitat.

• Sigui quin sigui el tema de la formació 
interna de professorat, l’avaluació ha de 
ser sempre un element clau. Per exemple, 
si els mestres s’estan formant en noves 
maneres d’ensenyar les matemàtiques, 
s’hauria d’incloure alguna reflexió de l’estil: 
“fins a quin punt és bona aquesta nova 
manera i com ho podem saber?”, “com 
podem avaluar aquest nou coneixement 
en matemàtiques?”.

La gestió i el lideratge escolar han d’incor-
porar el model de l’AxA.

7
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• La direcció del centre ha d’actuar com 
voldria que actuessin els altres. En aquest 
sentit, es podria suggerir que les persones 
que lideren els equips de mestres els con-
vidin a entrar a les seves classes, observar 
com ho fan i demanar-los feedback.

•  El lideratge s’ha de dirigir a desenvolupar 
treball col∙laboratiu entre els mestres, tant 
pel que fa a les àrees com en temes trans-
versals, com ho és la mateixa avaluació. 
Els equips de mestres s’haurien de retroa-
limentar i compartir bones pràctiques. Una 
idea molt potent és tenir una pregunta per 
tal de guiar una petita recerca. Tant els 
mestres com l’equip directiu necessiten 
experimentar l’AxA per si mateixos per 
entendre-la i sentir-la.

Els professors focalitzen més l’atenció a 
recollir evidències de l’aprenentatge dels 
alumnes en les classes i a analitzar-les.

• Els mestres recopilen dades anotant 
comentaris i preguntes dels alumnes, fent 
transcripcions de treballs en grup (escoltant 
i escrivint què diuen els alumnes quan tre-
ballen en grup); per mitjà de les reflexions 
dels alumnes sobre els resultats de les 
proves; a través de pòstits (o comentaris 
breus) que els alumnes escriuen al final 
de la lliçó sobre les coses que han après, 
com també altres dades qualitatives o des-
cripcions sobre el seu progrés. El mestre 
analitza aquestes evidències per veure 
què “diuen”. Això és molt important: no 
es tracta simplement de recopilar dades. 
I si això es fa de manera compartida i 
col∙laborativa encara és més útil.

• El mestre demana als alumnes que 
analitzin les dades i resultats del propi 
aprenentatge i li facin un retorn de les 
dades i els resultats de l’aprenentatge. 
El mestre comparteix amb els alumnes 
aquestes dades molt més que abans i 
els demana que intentin reflexionar-hi i 
explicar-ne els perquès.

La planificació de les lliçons és flexible i 
respon a les necessitats i els problemes 
que sorgeixen.

• La programació, tot i que ha de tenir 
una direcció clara, no és fixa i s’anima els 
mestres que no es limitin a complir-la de 
manera estricta, sinó que siguin sensibles a 
les preguntes i els interessos que sorgeixin. 
Els alumnes poden fer preguntes i obser-
vacions inesperades que poden conduir 
l’aprenentatge per camins lleugerament 
diferents als planificats, però igualment 
interessants.

•  Els objectius d’aprenentatge poden can-
viar mentre progressa la lliçó i renegociar-se 
amb els alumnes, si estan aprenent ràpid 
o si, al contrari, semblen necessitar més 



ajuda en un determinat punt. En els casos 
descrits, el mestre podria dir coses com: 
“Podríem repassar de nou aquest punt i 
trobar-ne més exemples? Això ens ajudaria a 
tirar endavant? Podríem mantenir l’objectiu 
3 fins que s’hagi assolit o el deixem per a 
la lliçó següent, què us sembla? Qui pot 
pensar en alguna bona pregunta per tal 
d’avançar en aquest punt complicat?, etc.”.

La flipped classroom (classe inversa) és un 
concepte que s’està popularitzant. Implica 
que els estudiants fan el nucli de l’aprenen-
tatge/investigació pel seu compte i a classe 
el professor planifica activitats perquè posin 
en pràctica allò que han après i els avalua.

• Primer pas: els alumnes investiguen els 
nous coneixements o temes a casa; les 
sessions de classe se centren en la pràctica 
i la interacció entre els alumnes per tal de 
desenvolupar capacitats. Així, per exemple, 
es demana als alumnes que llegeixin alguna 
informació (en un llibre o en la web) sobre 
el tema a tractar i que prenguin notes o 
esquemes (tipus mapa mental) sobre els 
aspectes principals.

• Segon pas: el professor fa la mínima 
exposició del tema, ja que el que es pretén 
és crear oportunitats per a l’aprenentatge 
col∙laboratiu i en acció. Els alumnes tre-
ballen en grup i cada un aporta la seva 
“explicació” al tema tractat; després ho 
exposen a la resta del grup classe. El mestre 
escolta amb atenció i s’apunta qualsevol 
concepció errònia o malentès, i després 
ho aclareix. Finalment, els alumnes fan 
activitats pràctiques que inclouen l’AxA. 
És d’aquesta manera que es capgira com 
una truita la rutina habitual de la classe.

Es posa un nou èmfasi en les estratègies que 
permeten un aprenentatge eficaç. L’element 
clau és desenvolupar l’autoregulació, l’auto-
nomia i la confiança en un mateix.

“Ser un aprenent que s’autoregula és ac-
ceptar la responsabilitat del propi apre-

nentatge, de la mateixa manera que els 
mestres han de ser responsables per crear 
un context útil per a l’aprenentatge” 

(stoBart, G., Testing Times: the uses and 
abuses of assessment, Londres, Routledge, 
2007, p. 179).

• Parlar amb els alumnes de les estratègies 
per poder aprendre, ja sigui en grup, ja sigui 
individualment, i després planificar amb 
ells amb quines estratègies poden adquirir 
més autonomia i aprendre a autoregular-se.

Rebecca Oxford (Teaching and Researching 
Language Learning Strategies, 2011) pro-
posa una taxonomia completa d’estratègies 
que poden servir per a totes les matèries. 
L’autora és lingüista, però les seves es-
tratègies tenen una aplicació transversal.

• Es demana als alumnes que pensin com 
aprendran o recordaran els nous aprenen-
tatges i que ho escriguin o, millor encara, 
que en facin un diagrama.

L’AxA hauria de ser una avaluació inclusiva.

Es pot ajudar els alumnes amb necessitats 
especials amb aquest enfocament perquè 
desenvolupin la dimensió de l’autoregulació 
i l’autoconfiança.

• Evitar la “indefensió apresa” que desen-
volupen alguns alumnes amb necessitats 
específiques d’aprenentatge i fomentar que 
aprenguin, personalitzant el seu aprenen-
tatge, amb un document individualitzat 
en què constin els objectius, el suport que 
rebran, les estratègies que s’empraran, etc. 
L’alumne pot fer servir aquest document 
com a guia personal d’aprenentatge.

• Ensenyar als alumnes la rutina dels quatre 
passos: primer, pensar si ho sabem; si no, 
provar de trobar-ho; si no, preguntar-ho a un 
company; si no, preguntar-ho al professor, 
però deixant clar que primer s’ha d’haver 
intentat.
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“En el treball col∙laboratiu cada aprenent 
pot contribuir a la tasca a la seva manera, 
aportant una varietat d’estratègies i alhora 
recolzant-se en els seus companys, amb la 
qual cosa millora la confiança en si mateix 
i l’autoestima que resulten dels èxits de les 
diferents sensibilitats que hi ha a la classe”

(JONES, J., a BELTRAN, E., ABBOTT, C., JO-

NES, J., Inclusive Education and Digital 
Technologies, Bristol: Multilingual Matters, 
2013).

El capítol 1 d’aquest llibre inclou el tema 
de l’avaluació i de la inclusió dels alumnes 
amb necessitats especials en llengües, però 
també conté comentaris generals.

Es presta atenció al fet que els alumnes 
puguin practicar l’autoavaluació i la coava-
luació i es proposen oportunitats perquè això 
sigui possible. El mestre treballa un vocabu-
lari sobre l’avaluació amb els seus alumnes, 
perquè necessiten aprendre i practicar la 
coavaluació; en cas contrari, més enllà de 
banalitats, no saben què dir.

• El mestre insta els alumnes a practicar 
explícitament i a desenvolupar gradual-
ment capacitats per a l’autoavaluació i 
la coavaluació. Es pot començar per la 
identificació d’una tasca com a correcta/
bona o incorrecta/millorable i després 
que siguin capaços de dir dos aspectes 
correctes d’una tasca i un a millorar (“dues 
estrelles i un desig”).

• Els alumnes poden utilitzar el “semàfor” 
per avaluar el seu treball (vermell, groc i 
verd) i el dels altres. Seria desitjable que 
els alumnes utilitzessin els diversos colors 
d’acord amb si se senten segurs o no en el 
treball que estan desenvolupant. Això ha 
d’anar acompanyat de molt treball oral!

Cal desenvolupar una varietat de models en 
lloc de pensar només en termes de criteris 
generals d’èxit a nivell abstracte: com és un 
bon treball?

• El mestre mostra als alumnes exemples 
de bons treballs i després analitza amb 
ells què fa que allò sigui un bon treball. 
Això requereix que els professors tinguin 
una recopilació de bons models o treballs 
d’alumnes, alguns dels quals poden pen-
jar-se a la paret.

• Els alumnes elaboren en grups exemples 
de bons treballs, d’acord amb els criteris 
d’èxit compartits, i li argumenten al mestre 
per què creuen que ho han fet bé.

Totes les proves i els exàmens poden usar-se 
de manera formativa. No hi hauria d’haver cap 
excusa per no fer un ús formatiu de qualsevol 
prova d’avaluació.

• El grup classe té un coneixement previ 
sobre el tipus de qüestions que sortiran 
a la prova i sobre els criteris d’avaluació. 
El mestre ho aprofita per posar èmfasi en 
allò important.

• Després d’una prova, els alumnes obser-
ven el que ha fet un company i li donen 
feedback. El mestre aprofita l’avinentesa 
per fer comentaris.

L’èmfasi es posa en una avaluació forma-
tiva inclosa de manera més orgànica en 
les unitats d’aprenentatge i no tant en les 
tècniques d’AxA. Les lliçons es conceben 
més com a converses d’aprenentatge fluides 
i contínues.

L’avaluació forma part del desenvolupament 
de tota la comunitat escolar. El punt de 
vista de les famílies també s’ha de tenir 
en compte si volen que entenguin i sàpi-
guen com ajudar els seus fills i filles. Els 
alumnes han d’estar involucrats en el seu 
aprenentatge i comprendre com se’ls està 
avaluant i se’ls ha de demanar opinió.

No té sentit que una part dels mestres 
facin AxA i una altra part no. Els alumnes 
troben desconcertant haver de desxifrar la 



manera de procedir de cada mestre. Molts 
mestres, de fet, fan AxA d’alguna manera 
i simplement els cal fer-ho de manera més 
explícita. Els mestres necessiten esdevenir 
experts avaluadors i no poden esdevenir 
bons mestres si no dominen la teoria i la 
pràctica sobre l’avaluació. Necessiten temps 
per reflexionar sobre els canvis abans que 
els puguin posar en pràctica. Això forma 
part del seu desenvolupament professional.

L’AxA exigeix molt als professors si es vol 
oferir als alumnes una retroalimentació 
detallada i útil. I això demana temps. És 
raonable demanar que els docents puguin 
donar el que jo anomeno “feedback estre-
lla” un cop cada 2/3 setmanes i la resta 
de temps la retroalimentació pot ser menys 
detallada o donada de manera més telegrà-
fica amb breus comentaris o indicacions.

La retroalimentació en totes les direccions 
és crucial, però no tothom és bo a donar-la 
o a rebre-la! L’emotivitat que comporta 
donar o rebre feedback s’ha d’aprendre per 
tal de fer-ho amb sensibilitat, de manera 
constructiva i en el moment oportú. I això 
necessita la pràctica. Cal pensar sempre: 
“Com em sentiria jo si rebés el feedback 
d’aquesta manera?”. També els alumnes 
han de ser entrenats en això, tot i que gai-
rebé sempre ho fan millor que els adults!

Com en totes les innovacions docents, hi 
ha el risc que l’AxA esdevingui obsoleta o 
rutinària. Perquè això no passi, cal mante-
nir-la fresca. Els nous mestres solen aportar 
una gran dosi d’entusiasme i idees noves i 
cal animar-los que les comparteixin amb els 
seus col∙legues més experimentats. L’AxA 
és un bon exemple de canvi de baix cap a 
dalt. Només cal que ho facis.

Traduït per Maria Ojuel de l’article original:

JONES, J. (2014). What is new in AfL? 
A view from England, (UK). [No pu-
blicat.] King’s College London: Uni-
versity of London.
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Wiliam, el London King’s College és una 
universitat de referència sobre l’avaluació 
formativa.
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en el Projecte Multilateral Comenius 
“SAIL” (Student Assessment for Improving 
Learning). El projecte SAIL tenia com 
a punt de partida l’anàlisi del potencial 
de l’avaluació per a la millora de l’apre-
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que poguessin esdevenir aplicables en un 
context europeu. El departament d’Ense-
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En aquest article pretenem compartir elements de reflexió i estratègies a tenir en comp-
te a l’inici i el final de la sessió classe o de les sessions referides a una seqüència 
d’aprenentatge, que són fruit dels intercanvis, propostes i experiències de les persones 
que hem format part del grup de treball “Avaluar per Aprendre”, de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat, durant el curs 2014-15.

Com comencem i acabem les classes?
Reflexions i pràctiques 

NEUS SANMARTÍ 
Professora emèrita Universitat Autònoma 

de Barcelona

MARIA OJUEL
Professora d'Educació Secundària Institut 

Quatre Cantons de Barcelona

Dins la gestió de l’aula hi ha dos moments 
essencials: l’inici i el final de la sessió de 
treball (el que entenem habitualment per 
“classe”). Les estratègies que s’utilitzen en 
aquests dos moments clau poden afavorir 
i millorar la qualitat dels aprenentatges, 
ja que tenen molt a veure amb promoure 
l’autoregulació de l’alumnat. No s’ha d’obli-
dar que, al començament, l’alumnat es 
representa què podrà aprendre en aquella 
sessió i si creu que li serà d’interès i si 
valdrà la pena dedicar-hi esforços, i que 
al final es quedarà amb un resum de les 
idees importants, tot revisant les seves 
representacions inicials i, segurament, 
reconeixent què és allò que encara no entén 
o no sap fer prou bé.

Les aportacions  del grup de treball “Ava-
luar per aprendre”1 les hem concretat, en 
primer lloc, a partir de la identificació de 
quines són les dificultats, les necessitats i 
els reptes d’un “bon” inici i un “bon” final 
de sessió o d’unitat didàctica, d’acord amb 
una perspectiva centrada en l’aprenentatge 
de l’alumne. En segon lloc, per a cada ne-
cessitat o repte s’han identificat estratègies 

1. Alicia Ayala Martínez, Marc Beltran Minoves, Carme 

Bové Romeu, Martí Casares Roca, Àngel Domingo Villar-

real, Mercè León Perera, Mercè Mas Ferrer, Maria Ojuel 

Solsona, Oscar Ortego Funes, Neus Sanmartí Puig, Fran-

cesc Segura Domínguez, Mar Tarrés Campreciós.
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que optimitzen el procés i l’afavoreixen 
i, en tercer lloc, hem proposat algunes 
pràctiques de referència. 

Hi ha cada vegada més sabers en relació 
amb la importància d’una gestió de l’aula 
eficaç, entesa com el procés d’organitzar 
els grups d’aprenents, els espais, els temps 
i els recursos, i de promoure un clima de 
relacions positives que possibiliti un bon 
aprenentatge. De la mateixa manera que 
quan planifiquem la sessió de classe ente-
nem que cal tenir preparats els continguts 
i les activitats, i també els recursos i els 
materials que farem servir, no sempre posem 
prou èmfasi en la gestió del temps escolar: 
en quins moments caldrà donar instruccions 
o compartir què aprendrem i regular-ne les 
percepcions dels alumnes, i en quins altres 
caldrà generar espais de reflexió per sintetit-
zar i verbalitzar què s’ha après, per resoldre 
dubtes i identificar què no s’entén prou bé. 
Sovint, els docents consideren que no tenim 
temps per dedicar a fer aquestes “parades”, 
però cal assumir que aquests moments són 
determinants si es vol que l’aprenentatge 
sigui significatiu. Dur a terme una activitat, 
respondre un qüestionari, o simplement 
escoltar el que explica el professorat, no 
garanteix per si sol un aprenentatge de 
qualitat i durable. I sí que cal assegurar 
l’existència d’espais de reflexió individual i 
col·lectiva que ajudin l’aprenent a “posar-se 
en situació” d’aprendre.

Planificació i preparació de sessions de treball

Encara que entenem per “classe” les acti-
vitats que es duen a terme a l’aula, també 
en formen part els processos de planificació 
i preparació de les sessions, així com el 
temps que transcorre entre classe i classe, 
que pot ser d’hores, dies o setmanes, i en 
què l’alumne o aprenent reelabora, con-
solida o aplica els nous aprenentatges, o 
bé es prepara per als futurs (i de vegades 
també oblida el que ha après). Tots sabem 
que el temps d’aprenentatge no coincideix 
necessàriament amb el temps d’ensenya-

ment, ja que moltes vegades el “clic” o la 
presa de consciència que entenem una idea 
o podem resoldre un problema es produeix 
en moments diferents de treball a l’aula 
o fora de l’aula i, molt especialment, tot 
vivint noves experiències.   

Planificar comporta ser capaç d’anticipar 
problemes i dificultats, però també tot 
allò que pugui ser un estímul per a l’apre-
nentatge de l’alumnat en funció dels seus 
interessos, coneixements previs, aptituds 
i actituds. No és fàcil fer-ho donada la 
diversitat que hi ha a l’aula i això obliga a 
pensar en arguments i activitats variades 
que tinguin en compte aquesta diversitat. 
No té gaire sentit que tothom hagi de fer el 
mateix al llarg de tota la sessió de treball 
però, al mateix temps, caldrà promoure la 
cohesió del grup i la cooperació entre tots 
els seus components. 

Variables que expliquen millor l’eficàcia i 
l’eficiència de l’acció docent són l’organit-
zació i la distribució a l’aula del grup classe, 
la selecció i seqüenciació dels continguts 
d’aprenentatge i de les activitats, i la gestió 
del temps. De manera més específica es 
remarca la importància de planificar l’inici 
i el final dels temes i de cadascuna de les 
sessions de treball, tot tenint en compte 
aquestes variables. 

Anticipar i planificar no és contradictori 
amb saber improvisar quan la situació ho 
requereix. Hem de poder renunciar en un 
moment determinat a la programació pre-
vista i tractar altres temes, ja sigui perquè 
constatem que els interessos o coneixe-
ments previs dels alumnes són uns altres, 
ja sigui perquè hem d’afrontar la resolució 
d’algun conflicte. Factors com el temps 
atmosfèric, el cansament dels alumnes, un 
fet extraordinari que hagi succeït en el món 
o a l’escola o el nostre propi estat anímic, 
poden i generalment han de ser motiu d’un 
canvi en la planificació. Però, com més 
pràctica es té a planificar i anticipar, més 
s’és capaç d’improvisar. 



Com començar les classes?

Són diversos els reptes amb què ens en-
frontem en el moment de començar una 
“classe” i no cal dir que els primers mi-
nuts són molt importants. En primer lloc, 
l’inici s’ha d’aprofitar per tal de concretar 
les expectatives dels alumnes sobre què 
volem aprendre i per aconseguir la seva 
complicitat en relació amb el treball a 
realitzar. Els aprenents s’han de poder 
fer una primera representació del que 
s’espera que al final de la sessió hagin 
après, del perquè i el com, o almenys han 
d’haver-se plantejat interrogants al voltant 
d’aquestes tres preguntes. És molt habi-
tual que l’alumnat faci les tasques que se 
li proposen correctament, però, si no en 
reconeix la finalitat o objectiu, no aprèn 
significativament. Per tant, parlem d’anar 
molt més enllà del que tradicionalment 
s’entén per “motivar”.

També és el moment d’afavorir la cohesió 
del grup i d’aconseguir que els seus in-
tegrants se centrin en el treball a fer, en 
la comprensió de les noves idees, en la 
recerca de respostes…, a partir de la seva 
activitat, pràctica i mental, i individual i 
col·lectiva. Comporta organitzar el treball 
i recordar normes, justificar-les i, si cal, 
renegociar-les. Sovint suposem que ja 
estan clares, però sempre cal posar-les de 
nou sobre la taula. 

En resum, és el moment d’aconseguir un 
bon ambient d’aprenentatge, cosa que 
exigeix despertar noves emocions —relacio-
nades amb els reptes que es verbalitzen— i 
gestionar positivament les negatives que 
sorgeixen. De vegades arrosseguem proble-
mes de la sessió anterior i es comença de 
mal humor o amb desànim, ja sigui perquè 
és té la percepció que és massa difícil o 
perquè es considera poc interessant. I no 
ens hem de deixar enlluernar per les cares 
il·lusionades d’alguns alumnes (normal-
ment els habituals), ja que el repte és 
connectar amb tots i especialment amb 

aquells que, pels motius que siguin, tenen 
una actitud d’entrada poc favorable envers 
els nous aprenentatges. 

I tot això ho hem d’aconseguir amb poc 
temps, perquè a més que no ens en sobra, 
i sovint alguns alumnes valoren que se 
n’està perdent o desconnecten. Algunes 
de les estratègies i pràctiques que vàrem 
consensuar en el grup de treball són:

• Per compartir amb l’alumnat els objectius 
d’un conjunt de sessions o d’una sessió 
de treball valorem que és important pre-
sentar el nou objecte de coneixement 
connectant-lo amb possibles vivències 
i interessos de l’alumnat. Pràctiques 
idònies són la manipulació d’objectes 
i materials, la lectura de documents o 
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articles del diari, o la visualització de 
vídeos, fotos o pintures, escoltar una 
música (encara que sigui a la classe 
de Ciències!), fer una visita o escoltar 
una xerrada d’alguna persona experta 
o d’algú que demana una col·laboració, 
l’explicitació de records d’experiències 
personals o familiars, generar sorpresa o 
fer alguna cosa inesperada… Els alum-
nes han de poder percebre no només 
el possible interès del nou tema, sinó 
que no en saben i que en poden saber, 
ja que massa sovint tot els sona o els 
queda massa lluny. 

 A partir d’aquestes activitats inicials, 
creiem que cal promoure que l’alumnat 
es plantegi preguntes, les verbalitzi, les 
compari i les revisi. Sovint les bones 

preguntes no sorgeixen a l’inici, però 
ja s’aniran millorant. Hem comprovat 
la necessitat de promoure que tots els 
aprenents verbalitzin els seus objectius 
o les seves preguntes, perquè sovint ens 
quedem amb les que formulen els que 
sempre parlen. Si algun alumne no es 
planteja preguntes és difícil que apren-
gui. Per això va bé utilitzar Post-it perquè 
tothom les expressi i pugui compartir-les 
i reformular-les en petits grups. 

 A vegades aquestes preguntes sorgei-
xen quan comparen les seves respos-
tes inicials al problema o repte que es 
plantegen o en reflexionar sobre què 
en saben o en pensen. Reconèixer que 
tenim explicacions o propostes de ma-
neres de fer diverses promou que ens 
preguntem quina és la més vàlida i 
com saber-ho. Aquest moment inicial 
també és important per fer conscients 
els alumnes de les connexions entre 
l’objecte d’aprenentatge de la “clas-
se” o conjunt de classes i el treball 
realitzat prèviament, per ajudar-los a 
relacionar el que estan aprenent en 
aquella unitat amb altres sabers de la 
mateixa àrea o d’altres àrees, ja sigui 
utilitzant KPSI, mapes conceptuals o 
d’altres instruments. 

 Aquest procés de compartir objectius 
no només té sentit quan es comença 
un tema o projecte, sinó a cada classe 
i fins i tot en cada activitat. Els es-
tudis demostren que normalment els 
alumnes no es representen massa els 
objectius d’una activitat. Per exemple, 
poden observar característiques de ro-
ques i minerals i creure que l’objectiu 
és saber-ne els noms i no els d’inferir o 
deduir el seu origen, com s’han format, 
les causes que fan que la composició 
sigui diferent… I no serveix posar en 
el full de treball els objectius del pro-
fessorat o verbalitzar-los abans de fer 
el treball pràctic. En canvi, és molt 
més útil que uns companys expliquin 
les seves idees sobre els objectius de 
l’activitat a la resta del grup o que es 



discuteixin les preguntes plantejades 
per tots i es descartin les de nivell 
cognitiu baix —què és, com es diu, on 
es troba…—, tot aprenent a formular 
“bones preguntes”. 

 En tots els casos és important avaluar-
regular les representacions inicials. No 
podem confiar que tots els alumnes 
s’apropiïn del que explica l’ensenyant 
o es parla en una conversa. Però també 
és cert que hem comprovat que de ve-
gades és millor començar la classe com 
si fos una capsa fosca, plantejant: “Al 
final de la classe parlarem del que hem 
après avui i mentre fem les activitats hi 
anem pensant”. És a dir, la regulació la 
fem al final. Per exemple, una pràctica 
idònia és demanar al final que posin 
un títol a l’activitat realitzada. Sovint 
aquest títol reflecteix la seva percepció 
sobre els objectius i possibilita com-
parar diferents títols i avaluar quin o 
quins poden ser els més adients. 

 Totes aquestes reflexions i acords 
és molt útil que quedin recollits en 
la llibreta personal o en la carpeta 
d’aprenentatge. Són el referent escrit al 
qual podem tornar sempre que vulguem 
recordar els reptes, els interrogants i els 
acords, i reflexionar sobre les respostes 
que generem i regular-les. 

• Per organitzar i cohesionar el grup cal 
deixar temps perquè els alumnes pla-
nifiquin com faran la feina, com es 
distribuiran les responsabilitats, si 
l’han de fer en grup, i què faran si no 
acaben la feina prevista. Fins que no 
hagin interioritzat bé algunes normes 
caldrà recordar-les, en especial les rela-
cionades amb el treball cooperatiu. Per 
exemple, que perquè ho sigui, primer 
cadascú ha de pensar individualment 
com faria la tasca de manera que al 
final tots els components puguin expli-
citar què han aportat als companys, fins 
i tot aquells que tenen més dificultats 
d’aprenentatge, i què n’han après. 

 Valorem que és important que els alum-

nes “notin” que el professorat es creu 
les normes de treball que promou i que 
està convençut que tots poden apren-
dre i aportar quelcom al grup. Creiem 
que cal insistir sempre en arguments 
positius i no en possibles sancions o 
càstigs en cas d’incompliments. Quan 
el càstig és la norma perd tota la seva 
utilitat.   

• I per generar bones emocions hem 
considerat que cal començar generant 
un ambient d’acollida o rebuda dels 
estudiants, entrant a classe puntual-
ment i amb un somriure, saludant i, 
en general, fomentar que les neuro-
nes mirall afavoreixin un bon clima 
d’aula. La disposició del docent en 
aquests moments inicials és bàsica, 
ja que haurà de transmetre il·lusió i 
sentit en relació amb els nous apre-
nentatges, i una actitud relaxada i dis-
tesa que afavoreixi parlar clarament i 
fer les preguntes inicials, identificar 
les idees o interessos dels alumnes, 
l’autoorganització del grup per dur a 
terme les tasques acordades, etc. Es 
tracta de promoure que l’alumnat es 
“posi en situació” d’aprendre per tal 
que pugui ser autònom quan dugui a 
terme el procés que comporta construir 
nous sabers. 

I com acabar les classes?

El final de la classe és el moment de 
sintetitzar el que s’ha fet i obrir noves 
expectatives de futur. No s’ha d’esperar 
que soni el timbre per donar les últimes 
orientacions, i en canvi és recomanable 
destinar uns minuts a promoure la reflexió 
i verbalització dels aprenentatges a l’aula. 

Un estudi (Martínez i Miralles, 2008) ba-
sat en testimoniatges dels alumnes sobre 
la finalització de la classe d’Història al 
Batxillerat, va concloure que el 34% del 
professorat acabava com començava, és a 
dir explicant, i la meitat només finalitzaven 
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l’explicació quan sonava el timbre. Només 
un 16% del professorat dedicava un espai, 
més o menys formal, a recapitular o resol-
dre dubtes, i el 50% restant aprofitava els 
darrers minuts de la classe per fer altres 
coses, com passar llista, acomiadar-se 
i recordar tasques pendents, corregir 
exercicis, donar consells, posar deures o 
atendre casos individuals. Tot i que l’estudi 
es basava en la percepció dels alumnes, 
es constata el predomini de les estratègies 
purament expositives, sense disposar d’es-
pais per poder sistematitzar i estructurar 
els continguts tractats ni comprovar-ne el 
grau d’assoliment per part dels alumnes. 
La manca d’un espai per a la reflexió i la 
síntesi no ajuda els alumnes a situar-se 
en el decurs de la unitat didàctica i, en 
conseqüència, dificulta que tinguin clara la 
seqüència dels aprenentatges. D’altra ban-
da, si el professor dedica els minuts finals a 

recapitular, a situar la part en el tot, sense 
involucrar-hi els alumnes, tampoc no hi ha 
garantia d’eficàcia en els aprenentatges. 
Cal, doncs, assegurar la participació dels 
aprenents —de cadascun— en aquests 
minuts finals de síntesi. L’alumnat ha de 
sentir-se interpel·lat al final de la classe 
per donar compte dels aprenentatges. Per 
aquest motiu, és important planificar amb 
antelació com es recollirà allò que s’ha 
treballat a classe i com es promourà la 
presa de consciència del que s’ha après. A 
continuació, oferim algunes estratègies que 
ens van semblar útils per fer-ho possible:

• Plasmar per escrit les idees i aprenen-
tatges clau de la classe. Hi ha profes-
sors que proposen en els últims mi-
nuts la realització d’un diari de classe; 
d’altres fan ells mateixos el resum a 
partir de plantejar preguntes clau, re-
collint i transformant les respostes que 
donen els alumnes —o bé demanen a 
alguns de manera rotativa (i avisats 
prèviament) que ho facin— i ajuden 
a establir connexions amb el que s’ha 
treballat a les classes anteriors; d’altres 
suggereixen que els alumnes, també 
rotativament, facin entrades a diaris 
de classe o blogs per deixar constàn-
cia dels aprenentatges. En aquest cas, 
la pregunta no hauria de ser, només, 
“què hem fet a classe?”, sinó “què hi 
hem après?” i també “què no m’ha 
quedat prou clar?” o què ha funcio-
nat del treball fet. Una alumna escriu: 
“Trobo correcte que al principi de l’hora 
recordem el que hem fet el dia anterior, 
i a final de l’hora repassem el que hem 
fet a classe. Ens ajuda a recordar millor 
les tasques per al dia següent i a retenir 
els conceptes que treballem a classe” 
(Laura, 4t ESO). Mentre els alumnes 
esciuen el seu diari, el professorat pot 
anotar en el seu respostes a les ma-
teixes preguntes i quins aspectes de 
la planificació han ‘funcionat’ i quins 
seria convenient revisar quan es torni 



a repetir l’ensenyament del tema. Fins 
i tot, en alguns moments, es poden 
comparar els diaris de l’alumnat i el 
de l’ensenyant i analitzar possibles di-
vergències. Aquestes estratègies afa-
voreixen que tothom doni importància 
a fer bé aquest resum reflexió.

• En general serà important promoure 
que l’alumnat resumeixi les accions 
que ha de posar en pràctica o les idees 
en què ha de pensar sempre que en 
una altra ocasió hagi d’aplicar conei-
xements apresos en la sessió de treball 
o en un conjunt de sessions, és a dir, 
expliciti la base d’orientació. Aquesta 
base d’orientació s’haurà d’avaluar / 
regular bé, perquè com és el que s’ha 
de poder activar en d’altres ocasions, 
no pot tenir errors. Però ha de ser perso-
nal, perquè la planificació d’un alumne 
(o la del professorat) poques vegades 
és útil per a tots els altres.

• Donar alguna petita tasca per fer a 
casa, la qual haurà de ser estimulant. 
Pot ser veure un programa de TV, llegir 
una part d’un llibre o una notícia d’un 
diari o revista científica, fer una recerca 
a Internet d’alguna qüestió o pregunta 
que hagi sorgit a l’aula, construir algun 
objecte, realitzar un experiment casolà, 
pensar en preguntes sobre el tema del 
proper dia, fer exercicis per discutir 
en grup a la propera classe, escriure 
al diari amb què connecten allò que 
s’ha treballat, etc. Per exemple, una 
alumna escriu: “M’ha agradat molt in-
vestigar què és la societat de castes i 
qui són els intocables. Fa uns mesos 
vaig veure una pel·lícula que parlava 
d’això i, quan en vam parlar a classe, 
em va picar la curiositat per saber què 
eren aquests conceptes” (María José, 
4t ESO). 

• Donar alguna pista sobre el treball del 
proper dia per promoure el seu interès i 
que entre una sessió de classe i l’altra 
ja hi vagin pensant. Es pot plantejar un 
repte o una endevinalla, anunciar un 

fenomen que hauran de saber explicar, 
un experiment que es realitzarà o una 
altra activitat, etc.

• Usar les xarxes socials com a eina 
per col·laborar en la construcció 
d’aprenentatges i en la connexió 
d’idees al final d’una sessió de classe. 
En aquest sentit, eines com Twitter, 
Pinterest, Instagram i altres aplica-
cions poden fer-se sentir com a mitjans 
per compartir aprenentatges. Els dar-
rers minuts de la classe els alumnes 
poden cercar imatges o fer tweets que 
sintetitzin allò après. També és inte-
ressant que els alumnes verbalitzin el 
que han après dels altres, les bones 
idees i les bones preguntes i respos-
tes dels seus companys. Això es pot 
verbalitzar amb una senzilla dinàmi-
ca que remarqui una bona idea d’un 
company, o bé per escrit, en els diaris 
personals d’aprenentatge o, millor, en 
murals públics, per mitjà de Post-its. 
“Hem començat a elaborar la línia del 
temps amb l’aplicatiu Dipity. Jo, però, 
he tingut un problema i no aconseguia 
resoldre’l. La professora ha demanat 
quins alumnes havien explorat altres 
aplicatius per fer línies de temps. El 
Sergio ha recomanat el Time Toast, 
que funciona bé, de manera senzilla i 
més intuïtiva que el que jo havia usat. 
Ara ja puc elaborar la meva línia de 
temps.” (Carla, 4t ESO). 

• Promoure un sistema d’autocontrol 
del treball dins del propi petit grup, 
tot fent que un dels alumnes en sigui 
responsable, alternativament. Aquest 
sistema també pot aplicar-se per cer-
car la responsabilitat dels alumnes 
en controlar que la classe quedi neta, 
ordenada, recollida i que no falti cap 
material abans d’abandonar l’aula.

• El final de la classe també pot aprofitar-
se per dirigir-se individualment a al-
guns dels alumnes per remarcar alguna 
cosa que hagin fet bé (la teva pregunta 
va ser interessant, avui has treballat, 
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crec que estàs aprenent, has ajudat 
molt bé els teus companys, el vostre 
equip funciona, etc.). Serà especial-
ment important en el cas dels alum-
nes amb dificultats d’aprenentatge o 
de comportament, identificar petites 
conductes que es puguin seleccionar 
com a potencialment interessants per 
a l’aprenentatge. “Avui la professora 
m’ha dit que he fet una bona pregunta; 
m’ha dit que investigués més sobre 
això i he portat els resultats l’endemà” 
(Ivan, 4t ESO).

Quan es tracta de la classe conclusiva d’una 
seqüència o unitat didàctica, val la pena 
insistir en aquesta explicitació dels apre-
nentatges. Relacionar els aprenentatges 
finals amb els objectius proposats inicial-
ment ajuda els alumnes a consolidar-los 
i permet que esdevinguin significatius. Si 
havíem començat la unitat amb una bona 
pregunta, serà el moment de reprendre-la 
perquè els estudiants s’adonin que, a me-
sura que avancen en el procés disposen de 
més eines i habilitats per tal de respondre 
a la pregunta inicial o per poder resoldre 
l’enigma o el repte plantejat. Hi ha mane-
res gràfiques i senzilles de recollir aquests 
aprenentatges clau com, per exemple, for-
mular en el diari o carpeta d’aprenentatge 
tres idees clau, dues preguntes i la seva 
resposta i alguna imatge. Aquest exercici 
reflexiu es pot fer individual, en parelles 
o grups petits i es pot posar en comú en 
el gran grup. La (re)construcció personal 
i col·lectiva dels aprenenatges per mitjà 
de mapes conceptuals (amb més o menys 
ajuda per part del professor) també anima 
els estudiants a verbalitzar les seves pròpies 
representacions sobre l’aprenentatge i a 
autoregular-se. També és molt útil per tal de 
diferenciar amb claredat els aprenentatges 
bàsics dels secundaris, per fer connexions 
i per remarcar i valorar els aprenentatges 
nuclears o els components essencials de 
les competències. 

També en la darrera classe de la unitat és 
imprescindible un rendiment de comptes 
per comprovar, el professorat i els apre-
nents mateix, el grau d’assoliment dels 
aprenentatges. Això es pot materialitzar 
amb el plantejament d’activitats d’avalua- 
ció competencials, és a dir, que possi-
bilitin aplicar els aprenentatges a noves 
situacions. També es pot vincular amb un 
producte, definit prèviament, que permeti 
als aprenents comunicar als altres el que 
han après, dins la màxima que diu que 
quelcom està ben après quan s’és capaç 
d’explicar-ho a d’altres. Aquest producte 
final, que pot revestir formes diverses (una 
presentació, una maqueta, un mural, un 
vídeo, una dramatització, un esquema, 
etc.), ha d’estar al servei de la verbalització 
dels aprenentatges nuclears. I, com que de 
ben segur tot és millorable, serà important 
promoure la participació activa dels alum-
nes en l’avaluació de tasques per tal que 
aprenguin a identificar els errors i les seves 
causes, així com la manera de superar-los. 

Finalment, a nivell col·lectiu també és 
útil que valorin el funcionament del grup 
i les activitats que es duen a terme a fi 
de millorar dinàmiques. En aquest cas, la 
pregunta clau seria “com he contribuït a 
fer que la classe funcioni?”, “quines han 
estat les meves aportacions per a la bona 
marxa del grup?” o “què puc millorar la 
propera vegada?”.

Per saber-ne més

Martínez, N.; Miralles, O. (2008). “La fi-
nalización de la classe de historia en 
bachillerato”, a Íber, 55, 103-111. 

sanmartí, N. (2002). La enseñanza de 
las ciencias en la educación secun-
daria obligatoria. Madrid: Síntesis.



En aquest article reflexionarem sobre els valors que aporta el treball en xarxa i analitzarem 
tres models diferents de xarxes docents que promouen l’intercanvi d’experiències i la 
voluntat transformadora per mitjà de processos formatius entre iguals: la Xarxa de Com-
petències Bàsiques, la XaTac5 i la xarxa Inspira Secundària.

Centres i docents que aprenen treballant
en xarxa. Com l’avaluació formativa traspassa
el llindar de l’aula

MARIA OJUEL 
Professora d'Educació Secundària 

Institut Quatre Cantons de Barcelona

FRANCESC SEGURA
Mestre 

Departament d'Ensenyament

La filosofia de l’avaluació formativa pot ser 
usada en processos de formació interna de 
centre i en xarxa, ja que incorpora elements 
de feedback positiu entre docents, que faci-
liten els processos de compartir i aprendre 
entre iguals. En els darrers temps, han 
proliferat les xarxes que agrupen centres i 
docents, amb un funcionament horitzon-
tal, i que aprofiten els avantatges de les 
tecnologies per fer un treball en xarxa. Hi 
ha xarxes que agrupen docents o escoles 
que treballen sobre temes específics, 
o bé centres d’un mateix territori o que 
comparteixen determinades característi-
ques; xarxes virtuals i presencials; xarxes 
promogudes per les institucions i d’altres 
autogestionades o informals, etc. 

“L’aprenentatge ha deixat de ser una ac-
tivitat interna i individual per passar a ser 
una activitat col·laborativa i en xarxa”

      (siemens, 2008)

Aquesta frase és de George Siemens, un 
teòric de l’educació en l’era digital, que 
parla de la necessitat de superar les limita-
cions d’altres teories educatives i encunya 
el terme “connectivisme” per referir-se als 
canvis que implica ensenyar i aprendre en 
un món digital. Avui dia, ningú no discuteix 
la necessitat de revisar els processos d’en-
senyament i aprenentatge que tenen lloc 
a l’escola, però allò que afecta les aules 
afecta també els models de formació de 

21

novembre-desembre ´16 
390

M
M O N O G R À F I C



22

professorat i aquesta frase pot aplicar-se, 
també, a les noves estratègies de la for-
mació inicial i permanent.

De la mateixa manera que en els models 
estàtics tradicionals (l’anomenada “classe 
magistral”) no s’assegura un aprenentatge 
significatiu, això també és aplicable a les 
limitacions dels models estàtics de for-
mació del professorat: tradicionalment, 
han estat formacions expositives, que no 
han aconseguit que els aprenents/docents 
fossin proactius i participatius; sovint han 
estat formacions “solitàries”, que no han 
comportat processos de compartir entre 
iguals, i en què la teoria ha estat allunyada 
de la pràctica (o bé la pràctica ha estat 
inexistent i el docent no ha estat empès a 
transferir allò après a l’aula).

Els darrers temps, però, hi ha la necessitat 
de repensar aquests models: si volem do-
cents que siguin capaços de crear un clima 
d’aula en què l’error sigui una oportunitat 
d’aprenentatge, en què es promogui el fet de 
compartir i construir el coneixement de ma-
nera cooperativa, en què es doni protagonis-
me a l’aprenent, etc., cal que els docents, 
en la seva pràctica diària, hagin adquirit les 
mateixes habilitats, sàpiguen treballar en 
equip amb altres docents, tinguin eines per 
donar retroalimentació als seus companys, 
no tinguin por d’experimentar i de valorar 
fortaleses i debilitats de la pròpia pràctica 
i es col·loquin, en definitiva, en la posició 
de voler aprendre sempre.

Quan definim la nostra identitat docent, 
moltes experiències positives són les que 
han tingut lloc en contextos d’aprenentatge 
compartit amb altres mestres, com les que 
es relaten en el vídeo La veu dels mestres, 
que recull les reflexions de deu mestres que 
parlen del que entenen per identitat docent 
i d’allò que els ha ajudat a construir-la:

• Judit Muñoz, cap d’estudis de l’escola 
Mas Casanovas (Barcelona): “Recordo 
quan vaig aprovar les oposicions, com 

a tutora de pràctiques, em va tocar una 
mestra gran que em va ensenyar de tot 
i encara avui recordo i aplico a l’aula 
moltes coses que vaig aprendre d’ella 
i crec que va ser la meva padrina”.

• Maria Ojuel, professora de Socials de 
l’Institut Quatre Cantons (Barcelona): 
“Tenir un esperit obert per aprendre 
dels altres per a mi ha estat fonamental 
en la meva carrera docent”.

• Anton Aubanell, professor jubilat del 
Departament de Matemàtica Aplicada 
(UB): “Al llarg de la meva vida docent 
he anat aprenent molt de veure com els 
companys feien classe. És molt reco-
manable que puguem visitar les classes 
dels altres companys. Encara recordo 
tot el que vaig aprendre quan vaig fer 
de tutor d’un mestre molt jove que 
acabava d’arribar a la meva escola”.

• Montserrat Bel, directora de l’escola 
Mas Casanovas (Barcelona): “Fa més 
de trenta anys que sóc mestra, però 
això no s’ha acabat, jo n’aprenc cada 
dia, dels companys, dels alumnes, de 
cada moment i de les errades, que 
també en faig i moltes”.

Un exemple d’aquest tipus de formació 
de professorat és la Xarxa de Competèn-
cies Bàsiques (<http://xtec.gencat.cat/ca/
curriculum/xarxacb>), que va néixer ara fa 
quinze anys, impulsada pel Departament 
d’Ensenyament, a partir d’un nucli de 
docents que volien compartir, en aquell 
moment, de quina manera els resultats 
de les primeres proves de competències 
bàsiques podien ser útils per a l’avaluació 
interna dels centres. Si bé ha anat diversi-
ficant els seus objectius, la xarxa ha romàs 
com un model de formació entre iguals, 
per construir coneixement col·lectivament, 
amb el convenciment que, en processos 
de formació d’igual a igual, és important 
comptar amb les persones que estan al 
mateix nivell, que han passat per processos 
o problemes semblants, i amb els quals la 
predisposició per compartir i per aprendre 



és molt més gran que en formacions diri-
gides o imposades “des de dalt”.

No és estrany que l’avaluació formativa 
hagi estat un dels temes clau del treball 
d’aquesta xarxa, amb el convenciment que 
començar a canviar la manera d’avaluar és 
una manera d’iniciar processos de trans-
formació a l’escola, tal com afirma la Dra. 
Neus Sanmartí: “Els canvis curriculars 
actuals requereixen d’una nova mirada 
envers l’avaluació, que esdevé fonamental 
per poder desenvolupar un currículum per 
competències i atendre la diversitat de 
l’alumnat. És per això que avui podem afir-
mar que els canvis curriculars importants 
es concreten en canvis en l’avaluació. Si no 
canvia l’avaluació, difícilment no canviarà 
res. Per tant, una visió competencial de 
l’aprenentatge comporta canviar què, com, 
quan i per què s’avalua”.

Allò que és aplicable a l’aula, també ho és 
en l’àmbit de la cultura docent: el sentit de 
l’avaluació formativa comporta nous valors 
en la cultura dels mestres: assumir reptes; 
sortir de la zona de confort; manifestar una 
voluntat transformadora i experimentadora; 
no tenir por de l’error (explicar el que ens ha 
anat bé, però també el que és millorable); 
donar i rebre feedback constructiu amb 
els altres docents, etc., quelcom que és 
present en la manera de treballar de la 
Xarxa de Competències Bàsiques. 

Quan ens hem d’explicar davant de l’altre, 
hem d’endreçar el que fem, el que ens 
funciona (i el que no), destriar el que és 
rellevant del que no ho és... i també ens 
autoreconeixem (individualment i com a 
escola). Al vídeo Canvis en els centres 
docents, per on comencem?, s’hi recullen 
alguns testimonis del que representa com-
partir la pràctica docent:

• Olga Esteve, doctora en Filosofia i Cièn-
cies de l’Educació (UB): “La transfor-
mació és individual i grupal. No hi ha 
transformació de centre si no hi ha una 

transformació dels diferents individus, 
i aquesta dialèctica entre transforma-
ció individual i de grup és la clau en 
els processos de transformació en les 
organitzacions que donen preferència a 
l’aprenentatge entre iguals, com poden 
ser els centres docents”.

• Joan Caminal, cap d’estudis de l’escola 
Francesc Platon i Sartí (Abrera): “Com-
partir processos de reflexió i acció amb 
els companys ha estat fonamental per 
atrevir-me a experimentar, a fer canvis 
en la meva tasca docent. Fem coses 
noves, provem maneres noves de fer a 
l’aula amb acompanyants perquè saps 
que encara que el treball a l’aula serà 
individual tindràs aquell moment en 
què podràs compartir-lo amb els teus 
companys, explicar els teus encerts i 
els teus dubtes. A més, saps que ho 
fas amb companys que estan en un 
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procés similar o igual al nostre i això 
et dóna tranquil·litat i ganes de fer”.

• Natàlia Pomareda, professora d’Edu-
cació Física de l’Institut Bellvitge 
(l’Hospitalet de Llobregat): “Les es-
tones de compartir experiències d’aula 
amb els altres t’ajuden a reflexionar 
sobre la pròpia pràctica i fa que sigui 
més fàcil atrevir-te a fer coses conjun-
tes amb els teus companys”.

Tornant a la frase de Siemens, les xarxes 
també s’han adaptat als temps digitals, tot 
aprofitant els avantatges de la virtualitat 
per compartir entre iguals i generar conei-
xement (a través de plataformes digitals 
que permeten crear cultura compartida), 
tot i que la presencialitat és necessària i 
per això també és important crear escenaris 
per comunicar a l’exterior les experiències 
dels centres integrants de les xarxes. 

També existeixen modalitats emergents 
de xarxes per a la formació que funcionen 
de manera autogestionada i que aprofiten 
els avantatges de les tecnologies de la 
comunicació i, en concret, de les xarxes 
socials (blogs, fòrums virtuals, twitter…) 
com a mitjans de comunicació entre iguals. 
Es tracta d’espais, més o menys formals, 
moderats per una o més persones, en què 
es plantegen qüestions a debat i/o el con-
trast d’experiències. És el cas de la xarxa 
XaTac5 (twitter.com/xatac_5?lang=ca)
que, de forma setmanal, proposa un tema 
de debat a través de twitter en el qual 
participen docents (que no es coneixen 
necessàriament de manera prèvia) de 
forma lliure, amb la voluntat de construir 

coneixement col·laboratiu. D’entrada, els 
moderadors plantegen unes preguntes di-
namitzadores, els usuaris expressen la seva 
opinió i s’arriba a consensos que permeten 
parlar de construcció de coneixement. 
Finalment, els moderadors s’encarreguen 
també d’estructurar i sistematitzar els 
resultats del debat per mitjà d’eines com 
storify. La iniciativa fomenta el lideratge 
distributiu, la responsabilitat i l’autonomia 
en l’expressió de les opinions pròpies, el 
respecte per les alienes i la proacció, així 
com una cultura oberta a incorporar les 
opinions dels altres. Els usuaris han d’apor-
tar documentació i arguments a les seves 
opinions; han d’estructurar i sintetitzar el 
seu discurs (per la mateixa naturalesa del 
debat a twitter) i es crea un coneixement 
o reflexió comuns en què res no és impo-
sat i tot pot ser incorporat. Encara que 
la xarxa sigui virtual, s’hi acaben creant 
sentiments de pertinença. Es requereixen 
codis de conducta per debatre virtualment 
(que són essencialment els mateixos que 
presencialment) i que beuen del feedback 
(avaluació formativa): ser constructiu i res-
pectuós, no voler imposar la pròpia opinió, 
argumentar-la, valorar les aportacions dels 
altres i estar obert a llurs raons.

Aquestes xarxes tenen les limitacions de 
les plataformes virtuals i és que el debat és 
efímer i la construcció de coneixement pot 
quedar a un nivell superficial si no és siste-
matitzat de manera fonamentada, però sens 
dubte posa en contacte els docents que tenen 
preocupacions semblants, permet l’accés a 
informacions i canalitza el desig de debat. 
Alhora, aquest tipus de xarxes virtuals també 
poden ser replicades en entorns escolars, 
ja que revelen que ens enfrontem a noves 
maneres d’aprendre, també a l’escola. 

Finalment, la xarxa Inspira Secundària 
(<http://www.inspirasecundaria.org/>) és un 
exemple de xarxa mixta, formada per docents 
—a títol individual— i pares i mares d’alum-
nes, interessats a impulsar la transformació 
pedagògica en l’educació secundària. Els 

“ELS PRINCIPIS DE L’AVALUACIÓ 

FORMATIVA SÓN APLICABLES A 

LA FORMACIÓ PERMANENT, QUAN 

ELS MESTRES SÓN EMPESOS A 

INVOLUCRAR-SE EN LA SEVA FEINA”



Així doncs, els principis bàsics de l’avalua-
ció formativa són aplicables a la formació 
permanent, quan els mestres són empesos 
a involucrar-se en la seva feina, a prendre 
decisions i responsabilitats, a apoderar-se 
i tenir una actitud proactiva i oberta a la 
col·laboració, amb el benentès que s’aprèn 
millor quan es comparteix amb els altres, i 
quan hi ha retroalimentació i consciència 
de les febleses i fortaleses individuals 
i col·lectives. La manera de funcionar 
d’una xarxa d’aquest tipus ha de permetre 
l’apoderament dels docents i la creació 
de lideratges distributius en el si de cada 
centre, i una predisposició personal per 
compartir i treballar amb altres persones 
del mateix centre i de la resta de centres 
de la xarxa per generar coneixement comú, 
col·laborar per a l’enriquiment col·lectiu, 
obrir-se a l’altre de manera humil i escoltar 
la seva veu, ser generós en l’intercanvi de 
materials, etc. La xarxa, doncs, ha de tenir 
una voluntat transformadora dels docents 
de forma individual i col·lectiva, tot sa-
bent que els processos de formació “des 
de baix” són més lents, però també més 
profunds i sostenibles en el temps, i ha de 
ser possibilista: partir sempre del que es 
fa i avançar de manera reflexiva cap a la 
transformació contínua, sense creure mai 
que ja no cal aprendre més.

integrants de la xarxa hi són a títol individual 
(no necessàriament en representació del 
seu centre), amb la voluntat de donar-se 
suport mutu i intercanviar experiències, i 
no depenen de cap institució.

La xarxa organitza trobades presencials 
obertes i també aprofita els entorns digitals 
tipus wiki per intercanviar coneixements i 
crear un sentiment de comunitat. La ges-
tió és totalment horitzontal, la qual cosa 
permet una participació més transversal, 
però alhora planteja el repte de la seva 
sostenibilitat. Tanmateix, la participació 
d’altres membres de la comunitat edu-
cativa, com són les famílies, enriqueix la 
mirada i incorpora la veu dels pares i mares 
en la reflexió sobre quina escola es vol.  

25

novembre-desembre ´16 
390

M
M O N O G R À F I C



26

Aquest tipus de xarxes de centres, per poder 
ser sostenibles en el temps, necessiten tenir 
objectius compartits i tasques o produc-
tes comuns, que puguin ser transferits a 
l’aula, valorats, millorats i difosos. També 
cal crear, en cada un dels centres que en 
formen part, espais de trobada formals i 
periòdics entre els docents, i altres espais 
(físics o virtuals), que també permetin el 
manteniment del treball en xarxa. Les 
xarxes que apleguen centres (amb una 
representació elevada del claustre) es 
revelen com més eficients en la transfor-
mació pedagògica que no pas les xarxes 
que apleguen professors a títol individual, 
si bé és cert que hi ha molts docents que 
volen avançar i que no troben sinergies en 
el propi centre, i el fet de pertànyer a altres 
xarxes els permet rebre reconeixement per 
la pròpia tasca i compartir neguits amb 
altres docents. L’eficiència en la gestió de 
la xarxa també és un factor important per 
a la seva sostenibilitat, i, en aquest sentit, 
els diferents models garanteixen l’organit-
zació horitzontal i el lideratge distribuït, al 
costat d’una coordinació —més centralit-
zada o més autogestionada, si bé resulta 
enriquidor per a la xarxa poder disposar 
d’una dinamització que empenyi i marqui 
ritmes així com d’una mirada externa que 
pugui avaluar-ne el funcionament.

Per saber-ne més

Siemens, G. (2008). “New structures 
and spaces of learning: The system-
ic impact of connective knowledge, 
connectivism, and networked learn-
ing”, dins: Actas do encontro sobre 
web 2.0 [en línia], Braga (Portugal). 
Disponible a: <http://elearnspace.org/
Articles/systemic_impact.htm>.

“La veu dels Mestres” a <http://xtec.
gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/la-
veudelsmestresvideo>.

Sanmartí, N. “Avaluar per aprendre. 
L’avaluació per millorar els aprenen-
tatges de l’alumnat en el marc del 
currículum per competències”, De-
partament d’Ensenyament, 2010. 
Disponible a: http://xtec.gencat.cat/
web/.content/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/0024/fc53024f-626e-
423b-877a-932148c56075/avalu-
ar_per_aprendre.pdf>.

“Canvis en els centres docents, per on 
comencem?” a <http://xtec.gencat.
cat/ca/curriculum/xarxacb/jornades/
jornada2015video/>.



Entrevista a Genís Roca: Cultura digital
i transformació de les organitzacions.
Paper de l’aprenentatge i de l’avaluació

CARME BOVÉ

Formació i Foment
Consorci per a la Normalització Lingüística

A l’escola primer s’avalua el coneixement 
i després et diuen si ets apte... i en can-
vi, en el món professional primer es mira 
si ets apte i després es valora el coneixe-
ment.

Genís roca (Sabadell, 21 d’abril de 2016)

Genís Roca, arqueòleg de formació, és 
expert en estratègia digital i considerat una 
de les persones més influents a Internet. És 
fundador i president de RocaSalvatella, una 
empresa focalitzada al desenvolupament de 
negoci i cultura a partir de les oportunitats 
que ofereixen les xarxes i la digitalització. 
Roca forma part de consells d’assessors de 
diverses empreses i d’escoles. També ha 
estat director general d’Infonomia i gerent 
de les iniciatives a Internet de la Universitat 
Oberta de Catalunya.

Des de la teva perspectiva actual i des de 
la teva experiència d’aprenent, alumne, 
formador i professional, què et suggereix 
parlar d’avaluació?

M’he de situar mentalment a Primària i a 
Secundària? 

No només, seria interessant situar-nos tant 
en un context educatiu obligatori com en 
l’universitari i també el professional, amb la 
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intenció de valorar com l’avaluació afecta al 
llarg de tots els estadis d’aprenentatge i es 
projecta en el futur...

Dues respostes: l’una és que avaluar és 
acreditar, certificar, demostrar davant d’un 
tercer… i l’altra és veure el progrés per tal 
d’avançar, seguir, insistir i repassar. 

Els títols, els certificats demostren el que 
sabem? 

Fins ara, el certificador és algú que admi-
nistra una prerrogativa de l’Estat, admi-
nistra una exclusiva. Si qui certifica és la 
Universitat de Barcelona o l’Institut Pau 
Vila, val, però si ho certifica el Jordi no val. 
La majoria de certificadors exerceixen la 
seva feina a partir d’una prerrogativa de 
l’Estat. Són com una farmàcia o un estanc, 
que tenen una llicència del govern, i a mi 
em sembla que els mercats començaran 
a dubtar de si són els més adequats per 
certificar. Arribarà un dia que no podrà ser 
que tu treballis set anys a Google d’enginyer 
informàtic i com que el rei no signa els 
papers de Google, no tinguis cap certificat 
i, en canvi, pel fet d’haver passat per la 

universitat, sí. Per acabar d’adobar-ho, el 
que dóna validesa al títol és la signatura 
del rei; t’ho miris com t’ho miris, això és 
medieval.

Estic d’acord que qui confirmi el coneixe-
ment ha de ser una font fiable, però tinc el 
dubte que la font no sigui qüestionable, o 
que sigui unívoca. Recordo que a la UOC  
vam batallar perquè quan algú es volgués 
matricular pogués convalidar estudis fets 
en altres universitats i també experiència 
professional. Com pot ser que vuit anys 
fent de comptable en una empresa no 
tinguin cap valor per convalidar i en canvi 
una assignatura de comptabilitat en una 
altra universitat sí? Jo no dubto que la font 
que confirmi el coneixement hagi de ser 
fiable, però la quantitat de fonts ha de ser 
més àmplia. 

Què recomanaries a les fonts fiables? Què 
haurien de tenir en compte els avaladors?

Les fonts fiables han de començar a ser 
més flexibles. El certificador hauria d’ac-
ceptar l’experiència professional, hauria 
d’acceptar altres mecanismes. Les fonts 



fiables que avalen han de tenir clar si avalen 
continguts o competències. Una cosa és 
avalar si una persona sap història de l’art o 
si és capaç de resoldre un problema, si és 
capaç d’afrontar una situació, si és capaç 
d’aprendre ràpidament i de desaprendre, 
si és capaç de col·laborar, si és capaç 
de treballar en equip; potser els temps 
comencen a demanar l’avaluació d’algun 
altre tipus de coses. En general, i ara parlo 
des del món de l’empresa, jo l’avaluació de 
coneixements ja no l’he trobada enlloc. En 
canvi, en el sistema educatiu, sempre. En 
el món de l’empresa busques una persona 
que tingui les competències que requereix 
el lloc i després ja se li fa la formació dels 
continguts necessaris per poder ocupar el 
càrrec. Jo no sóc mestre, ja ho saps, però 
sempre tinc la sensació que a l’escola 
primer s’avalua el coneixement i després 
et diuen si ets apte… i en canvi, en el món 
professional primer es mira si ets apte i 
després es valora el coneixement.

L’avaluació està relacionada amb la manera 
d’ensenyar. Si volem canviar el sistema d’ava- 
luació, hem de canviar el sistema d’apre-
nentatge?

Durant el procés s’hauria de poder avaluar 
el progrés, s’haurien de fer cates per reo-
rientar el procés, i sospito que si se’n fan 
no són per reorientar el procés. Quan un 
noi suspèn se li diu que torni al setembre, 
però no s’adapta res… 

En el món de l’empresa, que és on estic 
actualment, sento a parlar molt del des-
envolupament de competències, i això té 
processos, rols en el procés d’aprenentatge, 
tècniques, models educatius i voldria pen-
sar que hi ha centres educatius de Primària 
i de Secundària que ja treballen en aquesta 
línia. En coneixem alguns. El que està 
passant en el sector de l’aprenentatge, de 
l’educació, és que fins ara la innovació del 
sistema educatiu depenia d’un equip que 
volgués fer les coses d’una altra manera, 
i ara sembla que la proliferació d’equips 

que tenen ganes de fer les coses d’una 
altra manera té una densitat que no havia 
tingut mai. Fins ara hi havia un “profe” 
boig que feia coses rares, després n’hi 
havia dos de bojos i ara ja hi ha equips 
educatius embogits. És com si estigués 
arrencant el bull. Ara ja n’hi ha tants que 
no hi ha un lloc prou gran on es puguin 
reunir tots. Diria que la massa crítica de 
gent que ho vol fer d’una altra manera ha 
augmentat molt. El sistema, entès com el 
que organitza les normes, segur que s’està 
començant a moure. 

Hi ha una tradició d’escoles (Montserrat, 
Sadako, Virolai, Garbí…) que tenen molta 
fama de fer coses diferents i molt interes-
sants, però el que han fet els Jesuïtes ha 
tingut un fort impacte públic. No és que 
hagin fet res de nou, no han fet res que 
no fessin els altres, però han fet un pas 
endavant i l’han comunicat. Han ajudat a 
incrementar la consciència i la sensibilitza-
ció per triar l’escola, per triar una manera 
d’ensenyar. Ha ajudat a fer un canvi de 
xip, els pares estan més atents a l’hora de 
triar escola. Per exemple, nosaltres vam 
prioritzar que estigués a prop. Si haguéssim 
triat per altres paràmetres hauríem hagut 
de fer filigranes organitzatives familiars. 
Tothom parlava bé de l’escola on vam portar 
els nostres fills, no és cap desastre, però 
ara veig centres educatius que busquen 
una certa excel·lència i aquesta era una 
escola normal. A igualtat de condicions, jo 
hagués preferit una escola amb un relat en 
el seu projecte educatiu. Com que ara la 
densitat d’escoles innovadores és més alta, 
ara miraríem més on portaríem els nostres 
fills. Els inquiets cada vegada tenen més 
massa crítica per fer equip dintre d’un 
centre educatiu. Aquests darrers cinc anys 
han canviat unes quantes coses… Tenim 
el cas, per exemple, de l’IE Les Vinyes, 
amb en Boris Mir. 

Creus que hi ha massa teòrics i que cal un 
pas entre els que mouen la teoria i els que 
són al peu del canó?
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A mi m’han demanat incorporar-me a la 
junta directiva de les escoles Garbí. Jo no 
sóc exalumne de les escoles Garbí, la meva 
relació amb ells és perquè m’havien dema-
nat fer alguna sessió amb els pares. Volen 
incorporar-hi una sèrie de persones que 
els puguin aportar nous o diferents punts 
de vista. Al final és un tema de model de 
govern; l’escola, encara que sigui pública, 
podria tenir una junta directiva que l’arrelés 
en el territori i l’arrelés en processos de 
reflexió. És un tema de com t’organitzes 
i de si vertebres gent al voltant del teu 
projecte o no. Aquesta gent et permet fer 
un recorregut, et dóna legitimitat quan fas 
una sèrie de propostes, etc. Això no és un 
tema de pública o privada, en cap cas és 
retribuïble, no és qüestió de pressupost, 
és un tema de si sóc capaç de convocar 
gent que es vulgui implicar en el projecte 
del centre.

En una conversa amb la direcció de les 
escoles SEK comentàvem que el veritable 
laboratori d’investigació educativa està a 
les escoles, no a les universitats. Moltes 
vegades, quan es repensa l’ensenyament es 
fa des de la càtedra i la càtedra no baixa a 
l’arena, i els que són a l’arena, quan pugen 
a la càtedra, no estan reconeguts. A les fa-
cultats de Magisteri hi haurà d’haver molts 
més mestres de Primària i de Secundària i 
menys professors universitaris…

La idea del Consell al centre és interessant; 
creus que aquest consell podria ser un segon 
avalador...?

Se’n podrien fer diversos, de consells: un 
consell de coneixements, un consell d’arre-
lament al barri… Es podrien vincular amb 
les associacions de veïns, amb comerços 
de proximitat…

Aquest consell podria ser un segon avalador 
del projecte, no de les competències. 

Potser ara seré massa neoliberal, però no 
sempre els pares tenim prou informació 

o prou criteri pedagògic, i potser caldria 
tenir rànquings… Això sí, s’ha de pensar 
bé com ha de ser la mètrica d’aquests 
rànquings, s’ha de garantir que no creïn 
guetos i que aportin informació que ajudi 
a prendre decisions. El projecte pedagògic 
ara no és un criteri per seleccionar el centre, 
en canvi sí la proximitat, els germans, el 
nivell socioeconòmic… però no el projecte 
de centre. Per què un centre públic no 
pot tenir mètrica en la qual s’inclogui el 
projecte de centre? 

Com i què s’avalua en el món professional?

Ara mateix, l’organisme que més contracta 
és l’Administració (o l’Estat) i, com que 
creu en el sistema que ella mateixa proposa, 
els requeriments que planteja són disposar 
d’una titulació universitària, d’un certificat 
d’idiomes i ara també d’un certificat de 
penals... El dia, però, que el mercat de 
treball canviï aquests requeriments, tot el 
muntatge se’n va enlaire.

Encara hi ha la creença en l’imaginari 
social de “treu-te el títol i després fes el 
que vulguis”…

Seria interessant que per accedir a un lloc 
de l’Administració es demanessin certifi-
cacions orientades a les competències i no 
només als coneixements. Si l’Administració 
demana competències, com que el sistema 
educatiu també depèn de l’Administració, 
començarà a avaluar competències. Mentre 
el gran contractador no s’ho plantegi, tenim 
un problema.

La societat hauria de pressionar l’Adminis-
tració perquè canviï l’educació?

La societat civil té clar que s’ha d’orga-
nitzar i autoorganitzar per pressionar el 
sistema. Com que no és fàcil, cal confiar en 
aquesta massa crítica i agrair als inquiets 
que, des de dintre, plantegin canvis. Si 
en els centres s’hi constituïssin aquests 
consells assessors, ja seria una manera de 



fer participar la ciutadania en el projecte 
de centre.

Les lleis que ens impedeixen desenvolu-
par-nos com a societat digital s’han decidit 
en uns despatxos on s’ha personat un lobby 
de la vella economia, però no de la nova, 
perquè encara no existeix. Quan l’educació 
comenci a tenir nous mecanismes, les 
noves veus haurien d’anar a la Universitat, 
a l’Administració… Per responsabilitat 
pública s’haurien de buscar aquests in-
terlocutors i haurien de negociar amb 
el govern… Aquesta societat civil ha de 
negociar amb l’Administració per introduir 
canvis. La societat civil s’ha d’organitzar i 
s’ha de visibilitzar.

Veig les universitats fora del debat públic 
i de l’anàlisi social, no fan propostes, no 
fan think tank, encara estan orientades 
al paper… Tenen un sistema d’avaluació 
que els obliga a fer unes feines i no unes 
altres. La universitat està fora de la realitat, 
com diu Alejandro Piscitelli. El que s’ha 
de resoldre no és el futur de la universitat, 
és el futur de l’educació superior.

Els moviments ciutadans ens confirmen 
que som en un moment de canvi. Tots els 
moments de canvi demanen una lluita 
social i la lluita social és la que marca 
els límits on no estem confortables. Els 
mecanismes anteriors (Cambra de Comerç, 
sindicats, diputacions, partits polítics...) 
no acaben de funcionar i surten grups 
ciutadans manifestant el desacord. Això vol 
dir un nivell de maduresa, la massa crítica 
decideix fer un pas endavant… Començarà 
a haver-hi crítica contra el sistema financer, 
la protecció de dades, les dades, la priva-
citat… Com a ciutadans direm que la llei 
no ens serveix i començarem a lluitar pels 
nostres interessos.

Les idees i propostes que fa en Genís Roca 
sacsegen la quotidianitat del món educatiu. 
És cert, tal com diu, que alguns centres ja 
han apostat per incorporar noves maneres 

d’enfocar l’aprenentatge i l’avaluació. Cal, 
però, repensar quines han de ser les fonts 
avaluadores, els consells de centre amb 
persones que permetin arrelar el projecte 
al territori, els requeriments per accedir a 
llocs de treball de l’Administració... No volem 
acabar aquesta entrevista sense agrair-te, 
Genís, que ens hagis dedicat una estona del 
teu temps.
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Aquest article pretén mostrar l’ús de la carpeta d’aprenentatge o portfolio com a instru-
ment per a l’autoregulació i l’avaluació de i per competències, a partir dels resultats de 
l’experiència duta a terme per docents de la Xarxa de Competències Bàsiques que, al llarg 
dels cursos 2014-15 i 2015-16, han implementat aquestes eines o altres de semblants a 
l’aula. El procés d’implementació ha partit sempre del que ja es feia i, en tot cas, ha pro-
posat als docents com podien fer un pas endavant: “Com passar d’un format tradicional 
de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”.

L’ús de les carpetes d’aprenentatge per
a la regulació i l’avaluació de l’assoliment
de les competències

MARC BELTRAN 
Mestre

Servei d'Ordenació Curricular d'Educació
Infantil i Primària

Departament d'Ensenyament

MARIA OJUEL
Professora d'Educació Secundària 

Institut Quatre Cantons de Barcelona

Actualment, l’ús dels dossiers o àlbums 
és força generalitzat com a pràctiques 
habituals a l’escola i a l’institut, però es 
tenen clars quins són els objectius de fer 
un dossier? Ens caldria reflexionar si… 
serveixen perquè l’alumne aprengui més 
i consolidi coneixements i competències? 
Ajuden el professor a saber què i com 
aprèn l’alumne? Potser la pregunta clau 
seria valorar si es posa prou èmfasi en la 
finalitat formadora del dossier.

Una eina per avaluar per competències

Una avaluació que pretén ser formativa i 
identificar el grau d’assoliment competen-
cial de l’alumne no té gaire sentit que es 
fonamenti només en una prova final, que 
acostuma a ser únicament per escrit. De 
manera conscient o no, generalment, les 
proves tradicionals es dissenyen per fer 
evident què és el que l’alumne no sap; en 
canvi, amb l’ús de la carpeta d’aprenen-
tatge, això es pot girar i fer evident què és 
el que sap l’alumne i quins són realment 
els aprenentatges significatius realitzats.

A més, amb l’ús de la carpeta d’apre-
nentatge, si els objectius i els criteris 
d’avaluació estan definits i compartits, 
es podrà contrastar el que l’alumne diu que 
ha après i el que s’havia programat que 
aprendria. D’aquesta manera, el docent 



també es pot autoavaluar per millorar la 
pròpia tasca docent.

Els mateixos docents en destaquen as-
pectes com que “la carpeta d’aprenen-
tatge implica una forma de treball més 
vivencial, personal i oberta” (en referència 
als alumnes); o “Els fa més conscients i 
protagonistes dels seus aprenentatges”.

Què és la carpeta d’aprenentatge?

La carpeta d’aprenentatge és un instrument 
que facilita a l’alumne fer evident el que 
ha après i com ho ha après al llarg d’un 
període de temps per mitjà del recull raonat 
d’evidències. La finalitat és que l’alumne 
aprengui, no que aprengui a fer carpetes 
d’aprenentatge. Per tant, la formalització de 
l’instrument no és el més important, sinó 
el seu bon ús i el fet que, tot fent aquest 
recull, s’hi destinin a l’aula uns espais i 
moments reflexius que potser abans no hi 
eren de manera sistemàtica o, simplement, 
no hi eren en cap cas.

En un primer moment, la majoria de do-
cents coincideixen que a l’hora de plante-
jar-se fer el pas i incorporar-la, sorgeixen 
moltes incerteses: “Què és i com ho faré? 
Me’n sortiré?”; “La reflexió de l’alumnat 
anirà més enllà del ‘m’ha agradat’ o ‘no 
m’ha agradat’?”; “Seran capaços de se-
leccionar les evidències del seu aprenen-
tatge?”; “Em preocupava que els alumnes 
sabessin pensar sobre el procés. No és fàcil 
reflexionar sobre el que es fa; fins i tot als 
adults ens costa”.

Quina és l’estructura que ha de tenir?

No hi ha un format ni una estructura única, 
ja que es pot adequar al contingut del tema 
objecte d’estudi i a les característiques i les 
capacitats de l’alumnat i dels docents. Fins 
i tot és convenient variar la seva estructura 
per evitar la rutina. Segons els objectius i 
els recursos disponibles, pot preferir-se un 
format digital (per exemple, usant un blog 

o pàgines web) o un format convencional 
(per exemple en una llibreta), o bé una 
combinació de formats. A nivell temporal, 
pot tractar-se de la carpeta d’aprenentatge 
de tot un curs, d’un trimestre o d’un tema 
concret. Les carpetes solen ser individuals, 
però també poden ser col·lectives (d’un 
petit grup o del gran grup).

“El desconeixement del funcionament d’un 
blog (com a eina per fer la carpeta) per la 
meva part ha estat una dificultat afegida, 
que he solucionat demanant ajuda a altres 
professors. Els alumnes s’han ajudat entre 
ells”; “Abans d’aplicar el portfoli digital 
a l’aula, jo em vaig crear el meu propi”.

Per a què serveix?

La carpeta d’aprenentatge permet recollir les 
diferents activitats que fa l’alumnat al llarg 
d’un procés d’aprenentatge, els seus objec-
tius i les reflexions sobre el que encara no 
sap prou bé, què farà per revisar els errors i 
què va millorant a mesura que avança en el 
coneixement. Pot incloure també els resul-
tats de les activitats d’avaluació amb finalitat 
qualificadora i qualsevol altra evidència i, 
a partir de totes les dades recollides, es 
pot deduir la qualificació final que acredita 
els aprenentatges, que té la qualitat de ser 
molt transparent per a l’alumnat.

Tot i que els alumnes també passen per un 
primer moment de dubte i incertesa sobre 
el que se’ls demana, la valoració d’aquest 
instrument acaba sent, en general, molt 
bona: “El fet que cada recull sigui diferent 
i tinguem opció de triar el que volem ens 
ha motivat molt”; “Ens ha agradat poder 
fer crítica i autocrítica de les activitats 
que nosaltres mateixos realitzàvem. Quan 
reflexionem i després l’expliquem, ens 
adonem dels nostres progressos”; “La 
carpeta d’aprenentatge ens ha anat bé per 
a explicar el que n’hem tret. Però ens ha 
costat una mica escriure tant”; “Amb el 
portfoli he pogut explicar coses que em fa 
vergonya dir en veu alta”.
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Què es pot incloure en una carpeta 
d’aprenentatge?

El contingut pot ser qualsevol producció 
realitzada, individualment o en petit grup, 
acompanyada d’una reflexió personal que 
ajudi l’alumne a autoregular-se com, per 
exemple, “què no sabia” i “què he après”. 
És idoni que inclogui la visió inicial dels 
objectius del treball a realitzar, bases 
d’orientació que explicitin l’anticipació de 
l’acció, mapes conceptuals que organitzin 
les relacions entre els principals conceptes, 
i rúbriques, autoavaluacions i contractes o 
altres instruments que explicitin la repre-
sentació que es fa l’alumne dels criteris 
d’avaluació.

Pot incloure també els esborranys i les 
versions finals d’una tasca, per eviden-
ciar els canvis i millores, i fer referència a 
descobriments, preocupacions, recursos 
utilitzats, bibliografia consultada, imatges, 
coavaluacions…, és a dir, tot allò que pu-

gui constituir una “biografia” del treball 
realitzat i que permeti a l’aprenent veure 
la pròpia evolució. També és normal que 
inclogui una activitat d’avaluació final i 
l’autoreflexió sobre els resultats. S’incidirà 
especialment a demanar a l’alumnat que 
reconegui què ha après, quines dificultats 
té i com les pot superar.

Els continguts de la carpeta es poden 
pactar entre professorat i alumnat. És 
convenient que cada alumne pugui se-
leccionar els treballs que inclourà a la 
carpeta (o almenys una part) i que cregui 
que reflecteixen bé el que està aprenent 
o ha après. Un element imprescindible 
d’aquesta carpeta seran les reflexions, 
escrites o verbals, en què l’alumne pugui 
justificar per què ha escollit aquells ma-
terials i no uns altres. Això és el que fa 
diferent la seva carpeta de la d’un altre.

Novament, els docents destaquen mi-
llores com: “Abans, les reflexions solien 
quedar-se en xerrades a l’aula que no 
es recollien enlloc. Que el seu treball es 
reflecteixi en un suport físic i revisable, 
permet fer-los conscients de l’evolució i 
progrés”; “Un dels aspectes més positius de 
treballar d’aquesta manera és la quantitat 
d’informació que s’obté, tant per part dels 
alumnes com del professorat”.

Què comporta l’ús de les carpetes 
d’aprenentatge?

Un canvi significatiu que comporta l’ús de 
la carpeta d’aprenentatge és la necessitat 
de destinar a l’aula un espai i un temps 
per reflexionar, escriure, retroalimentar-se, 
que ha de formar part de la gestió i no ser 
quelcom que es fa “a més a més”…: “El 
que he anat introduint ha estat el temps de 
reflexió i redacció, un temps que abans no 
teníem”; “Inicialment no era conscient del 
que implicava introduir aquesta manera de 
treballar dins la programació de la matèria 
i del temps que cal dedicar-li. El temps ha 
de ser necessàriament flexible”.



Com començar?
Una forma senzilla de començar a intro- 
duir aquest tipus d’instrument és refle-
xionar sobre la manera com es recullen 
habitualment les tasques o aprenentatges 
dels alumnes. En moltes escoles i instituts, 
s’usen àlbums o dossiers, la majoria dels 
quals solen ser una simple recopilació de 
materials, ordenats de forma cronològica, 
amb un índex comú. Sovint no aporten gaire 
a l’aprenentatge de cada alumne, ja que 
l’aprenent hi està poc involucrat i la seva 
acció és passiva i la seva manera d’aprendre 
queda poc singularitzada. Es pot començar, 
doncs, per transformar-los i fer-los més 
formatius: passar del recull de treballs al 
recull d’aprenentatges, sense perdre mai de 
vista que qui té el protagonisme és l’aprenent. 
No és fàcil per als alumnes parlar del que 
han après i sovint ho poden confondre 
amb les activitats que han fet. Per això és 
interessant ajudar-los a formular-se bones 
preguntes d’autoregulació per aconseguir 
reflexions més riques i profundes.

Algunes propostes per fer aquest canvi 
podrien ser fer que l’alumne/a:

• Esculli quins materials inclou. “De tot 
el que has fet, què és el que t’ha servit 
més per a aprendre?”. A la presentació 
inicial de la carpeta hauria de justificar 
per què ha escollit alguns d’aquests 
documents (no cal fer-ho de tots).

• Decideixi l’organització dels materials 
que presenta: “Com organitzaries els 
materials de la carpeta de manera que 
tinguin sentit?”. L’alumne, segons el 
grau d’autonomia, podria organitzar a 
la seva manera els apartats i posar un 
títol a cadascun d’aquests. Algunes 
propostes de títols poden ser: “tot el 
que ja sabia”, “el que més m’ha agra-
dat”, “el que em servirà per al futur”, 
“el que he fet millor”, “el que no havia 
fet bé però després vaig millorar”…

• Pugui incloure materials nous: “Qui-
nes coses has trobat pel teu compte 

que t’han estat útils per aprendre?”. 
L’alumne hauria d’indicar on ho ha 
trobat i per què li ha estat útil.

• Pugui incloure produccions inicials i les 
millorades: “Com saps que has millo-
rat?”.

• Inclogui els instruments que ha fet ser-
vir per planificar-se i organitzar-se la 
feina: “Quins materials t’han ajudat 
a planificar i organitzar-te la feina? 
Per què?”. Esquemes, resums, bases 
d’orientació... de manera individual o 
col·lectiva.

• Presenti i justifiqui la seva carpeta a 
d’altres companys (fent una dinàmica 
de petits grups) i/o al mestre i les fa-
mílies: “A partir del teu dossier, com 
explicaries als altres el que has après 
i el que pots millorar?”.

A partir de la introducció d’aquests primers 
canvis, es pot anar aprofundint en l’eina, 
sense perdre mai de vista que la finalitat és 
que sigui útil per a l’aprenent i que permeti 
al docent tenir una imatge més real dels 
aprenentatges que està adquirint l’alumne. 
El primer cop que es fa servir la carpeta, 
els alumnes poden necessitar més pautes 
i acompanyament, però a mesura que 
s’implementi progressivament, guanyaran 
autonomia. D’altra banda, també cal tenir 
en compte l’edat dels aprenents. La carpeta 
pot implementar-se en qualsevol etapa 
però, evidentment, les característiques 
d’una carpeta d’educació infantil seran 
molt diferents de les d’una de batxillerat.

Aprendre junts docents i alumnes

El primer cop que s’introdueix la carpeta 
d’aprenentatge a l’aula, genera un conjunt 
de necessitats d’aprendre a usar l’instru-
ment tant per part dels docents com dels 
alumnes, i més en aquells casos que a 
més requereixi l’ús d’un entorn digital: 
“Van ser cabdals les reunions de docents 
per aprendre junts i intercanviar informa-
cions, experiències, dubtes o neguits. Van 
permetre comprendre millor quin era el 
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motor del canvi i com posar-lo en marxa, 
desfent neguits”; “Ha estat un aprenentat-
ge paral·lel al dels meus alumnes. Com ells, 
hauré d’aprendre del que hem fet, treure’n 
conclusions i plantejar els canvis per tal que 
el proper curs pugui treure un profit més 
gran del treball amb la carpeta d’aprenen-
tatge”; “Amb la pràctica, els neguits van 
marxant. La inseguretat per part del mestre 
cada vegada és més petita”; “M’ha permès 
conèixer molt millor els alumnes com a 
individus únics i això m’ha deixat veure 
quins són els seus interessos particulars 
i quines són les seves necessitats d’apre-
nentatge”; “És bàsic l’acompanyament 
durant tot el procés, però sobretot durant 
les primeres sessions és bo reflexionar en 
veu alta amb els nostres alumnes sobre 
què ens disposem a fer, per què ho farem 
així i no d’una altra manera; fer una escolta 
activa de les seves crítiques; demanar-los 
activitats inicials que es puguin fer seves 
amb relativa facilitat…”.

Com s’avaluen els aprenentatges?

Per comprovar el nivell d’assoliment dels 
aprenentatges competencials és important 
compartir amb els alumnes quines evidèn-
cies d’aprenentatge recollides a la carpeta 
serviran per a l’avaluació (segurament no 
totes són igual de rellevants) i quins són els 
resultats esperables (nivells de qualitat) en 
l’adquisició de les competències.

Tot i que la finalitat principal és aprendre 
(i no aprendre a fer carpetes), també pot 
ser interessant disposar d’una rúbrica que 
permeti valorar la qualitat i el grau de com-
pletesa de la carpeta i que, alhora, pugui 
servir de guia per als alumnes.

Per saber-ne més

La carpeta d'aprenentatge, una eina per 
avaluar competències: <http://xtec.
gencat.cat/web/.content/curriculum/
xarxacb/treball-projectes/La-carpeta-
daprenentatge.pdf>.

Full d’indicadors de la carpeta d’apre-
nentatge: <http://xtec.gencat.cat/
web/.content/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/0068/9c5710c9-346a-
46e3-996c-afe129dd10c7/Full-indi-
cadors-carpeta-aprenentatge.pdf>.

Rúbrica per a avaluar la carpeta d’apre-
nentatge: <http://xtec.gencat.cat/
web/.content/documents/Rbrica-car-
peta-d-aprenentatge.pdf>.



Avui es parla molt de l’ús de rúbriques per avaluar. Però, què és una rúbrica i per a què 
serveix? Quines són algunes de les condicions per construir-les de manera que siguin 
útils? I com aplicar-les per tal que ajudin l’alumnat a millorar els seus aprenentatges?

Les rúbriques per a una avaluació plantejada 
com a aprenentatge

NEUS SANMARTÍ
Professora emèrita

Universitat Autònoma de Barcelona

MERCÈ MAS
Mestra

Escola La Roureda de Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat)

Circulen milers de rúbriques per Internet, 
però massa sovint es fan servir sense 
canviar la visió d’una avaluació centrada, 
només, a qualificar l’alumnat i posar notes. 
En canvi, la finalitat més interessant del 
seu ús, que és facilitar l’autoregulació de 
l’alumnat, està poc explicada i aplicada.

Les rúbriques són noves en el camp educa-
tiu, tot i que ja es van començar a utilitzar 
als EUA a final dels anys setanta. Al nostre 
país ens hi vàrem iniciar en el marc de les 
WebQuest, que els nostres companys de 
la Comunitat de WebQuest, i en especial 
l’enyorada Carme Barba, tan bé ens van 
ajudar a descobrir a finals del segle passat. 
En educació qualsevol innovació tarda 
molts anys a consolidar-se perquè, d’una 
banda, cal experimentar-la i investigar com 
anar-la millorant i, d’una altra, cal vèncer 
moltes rutines de pensament i pràctiques. 

Què és una rúbrica? Per a què serveix?  

Una rúbrica és un instrument d’avaluació 
que té com a finalitat analitzar la qualitat 
de les dades que s’hagin pogut recollir a 
partir de la realització de tasques com-
plexes i de tipus molt divers. Possibilita 
reconèixer què es pot fer per millorar-les i 
prendre decisions. En canvi, és discutible 
el seu interès com a eina per qualificar. 
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Es concreta en una matriu (o taula de doble 
entrada). En la primera columna es situen 
els criteris d’avaluació de realització, és a 
dir, els relacionats amb les grans idees en 
les quals cal pensar per realitzar la tasca 
i/o les accions a aplicar. En les columnes 
següents, normalment quatre, es concreten 
els criteris d’avaluació de qualitat o de re-
sultats, que expliciten nivells possibles en 
l’ús d’aquestes grans idees o en l’execució 
de les accions.

Serveix, al que aprèn, per anticipar i 
planificar com realitzar el tipus de tasca 
(criteris de realització) i per reconèixer 
què li falta per fer-la amb un nivell de 
qualitat alt (criteris de qualitat) i així poder 
autoregular-se (prendre decisions per mi-
llorar). I als que ensenyem ens serveix per 
identificar els aspectes clau en què caldrà 
ajudar l’alumnat a aprendre, i compartir i 
consensuar amb els companys de l’escola 
què és el que valorem com un nivell alt 
de realització i un nivell mínim, i quines 
ajudes s’han de preveure per a l’alumnat 
que no l’assoleix.

Algunes condicions per construir una rúbrica 
útil per aprendre

De l’experiència en l’ús de rúbriques i de 
la investigació realitzada hem comprovat 
que moltes de les que s’utilitzen i apli-
quen són poc útils si el que es vol és que 
serveixin per aprendre. Com que sovint 
són pensades en clau de “posar notes”, 

els criteris de qualitat continuen sent va-
riacions de les clàssiques valoracions de 
“molt bé”, “regular”, “fluix” i “malament”. 
Aquests criteris no resolen el problema 
que les rúbriques volen respondre, que és 
el de saber i consensuar què entenem per 
molt bé i per no tan bé i, per tant, poder 
reconèixer què falta per arribar a realitzar 
adequadament aquell aspecte de la tasca 
que estem avaluant. Això comporta que 
quan es comparteixen amb l’alumnat és 
necessari que el redactat dels nivells es faci 
de manera que tothom els pugui entendre 
i aplicar. Per tant, encara que partim de 
redaccions consensuades pel professorat, 
caldrà dialogar i construir els termes amb 
l’alumnat i pactar maneres d’expressar 
els criteris.

En conseqüència, caldrà concretar molt bé 
cadascun dels nivells, i és útil fer referència 
a valoracions com el grau de pertinença 
de les idees o procediments aplicats, de 
completesa, de complexitat, de coherència, 
de precisió, d’exactitud, d’autonomia.

Un exemple prototípic és el de les faltes 
d’ortografia. Les rúbriques habituals con-
creten un nombre de faltes d’ortografia 
que es poden fer a cada nivell. Però quan 
l’alumne revisa el seu treball i conclou que 
n’ha fet un nombre determinat, aquesta 
valoració no li dóna pistes sobre què ha de 
fer per millorar, perquè no serveix concloure 
“n’he de fer menys” o “m’he d’esforçar o 
fixar-m’hi més” i, per tant, la rúbrica només 
serveix per a la qualificació. En canvi, si 
els nivells es formulen en funció del tipus 
de faltes —d’ortografia de base o natural, 
d’aplicació de lleis constants treballades, 
d’aplicació de lleis d’excepció, d’origen gra-
matical (pronoms febles…)—, la valoració 
possibilita aplicar propostes concretes de 
millora que els mestres o d’altres persones 
poden suggerir, així com prioritzar l’esforç.  

Altres de les condicions que hem comprovat 
que les fan més útils són:



• Identificar bé els components essen-
cials de la competència, coneixement, 
procés o producte a avaluar, en funció 
de la base d’orientació que els con-
creta. D’ells es dedueixen els criteris 
d’avaluació de realització. Permet re-
conèixer tot allò que cal tenir en comp-
te per assolir el nou saber de manera 
exitosa, és a dir, en què hem de pensar 
per explicar, argumentar, plantejar una 
hipòtesi…, o què hem de fer per resol-
dre un problema, escriure un conte, ser 
autònom fent alguna tasca, resoldre un 
conflicte… Tenir ben identificats tots 
els aspectes clau possibilita, en revisar 
la tasca, un retorn qualitatiu (feedback) 
que no oblida res important.        

• Planificar l’ordre en què se citen els 
criteris de realització, ja que això dóna 
a l’alumnat informació sobre què és 
més bàsic. Per exemple, en l’avaluació 
de la qualitat d’un text, tot i que tots 
els aspectes a avaluar són importants, 
ho és molt més la coherència i la co-
hesió (que digui idees interessants i 
vàlides i que s’entengui) que no pas la 
presentació o l’ortografia. Si el primer 
aspecte a avaluar és la presentació, 
dóna un altre missatge. 

• Per redactar els criteris de qualitat, 
formular en primer lloc el nivell màxim 
o d’excel·lència (4) i en segon, el nivell 
mínim (2) que explicita allò que es 
considera que tot aprenent ha d’assolir. 
Finalment, redactar el nivell intermedi 
(3) i el nivell que indica que no s’ha 
arribat al mínim (1). El nivell 0, que es 
correspondria amb fer-ho tot malament 
o no fer-ho, no cal especificar-lo en la 
rúbrica. Aquest procés és vàlid tant 
si la rúbrica la fa el professorat, com 
quan es consensua amb els alumnes. 

• Iniciar sempre la redacció dels cri-
teris de qualitat en positiu, és a dir, 
concretant què és el que s’espera que 
es faci correctament a un determinat 
nivell, fins i tot per al nivell 1. Tan 

important és reafirmar allò que es fa 
bé com explicitar allò que no es fa 
prou bé. I cal redactar-los de manera 
que sempre que es pugui es relacionin 
amb accions observables per tal que 
permetin prendre decisions. Per a com-
ponents més difícilment observables, 
com valors o sentiments, pot ser útil 
concretar-los a partir del context en el 
qual s’apliquen. 

• Utilitzar termes “positius” per definir 
tots els nivells: (4) expert, molt compe-
tent, ben desenvolupat…; (3) avançat, 
competent…; (2) aprenent, en procés, 
acceptable…; (1) novell, inicial… No 
és recomanable assignar números a les 
columnes, ni tampoc intervals numè-
rics perquè només tindria sentit si es 
fa servir la rúbrica per qualificar.

• Per diferenciar els nivells en els criteris 
de qualitat, un criteri útil és el grau 
d’autonomia. En el nivell mínim (2), 
l’alumnat realitza l’acció adequada-
ment, però amb ajuda (sigui a partir 
d’aplicar una plantilla o perquè ha 
demanat suport a un company o al 
mestre). En canvi, el nivell màxim és 
quan l’alumne demostra que sap ajudar 
d’altres a fer-la. 

• Relacionar els diferents nivells amb 
possibles activitats per superar les di-
ficultats identificades. No serveix de 
res detectar que no es fa bé alguna 
cosa sense saber què es pot fer per 
avançar. De vegades, allò que cal fer 
es dedueix de la mateixa rúbrica, però 
en d’altres són propostes paral·leles.

• Quan s’avalua una tasca concreta  —
per exemple, la redacció d’un itinerari o 
la resolució d’un problema— sovint és 
necessari explicitar més els criteris de 
qualitat generals utilitzant indicadors. 
Poden dependre del que s’ha treballat 
i els alumnes saben, del tipus de text 
o problema, de la finalitat, de l’edat, 
etc.  

39

novembre-desembre ´16 
390

M
M O N O G R À F I C



40

Utilitat de les rúbriques per millorar           
els aprenentatges

Molt sovint s’avalua la tasca que ha fet 
un alumne tornant-li el treball (o la prova) 
amb comentaris sobre aspectes a millorar 
i amb una qualificació. Tanmateix tots els 
estudis fets demostren que no es millora a 
partir d’aquesta manera de fer. Si es posa 
un número, només es mira i no es llegeixen 
els comentaris. Si algun alumne intenta 
fer-ho, no entén què diuen i menys què 
ha de fer per superar les dificultats. Quan 
es pregunta: “digue’m què hauries de fer 
per arribar a un 6 si has tret un 4?”, no 
saben concretar cap proposta de millora. 
Aquests i d’altres fets ens mostren que les 
metodologies d’avaluació habituals servei-
xen molt poc per afrontar la superació de 
les dificultats. En aquest sentit, la rúbrica, 
ben utilitzada, és un bon instrument per 
a una avaluació que proporcioni eines per 
aprendre. 

Serveix, en primer lloc, perquè l’alumne 
(i els seus mestres i familiars) pugui reco-
nèixer el que ja sap o ja fa bé i què li falta 
per continuar millorant. Si està a un nivell 
d’aprenent, pot identificar on posar els 
esforços per avançar, sempre que la rúbrica 
concreti bé els nivells i el redactat hagi 
estat elaborat amb l’alumnat, de manera 
que tothom n’entengui el contingut. Una 
rúbrica només serà útil si en la negociació 
dels criteris hi intervenen els alumnes. Per 
tant, serveix de ben poc donar-la feta, ja que 
les bones rúbriques tenen redactats llargs 
i els alumnes no els llegiran ni entendran 

si no s’han apropiat del seu contingut. Cal 
recordar que la finalitat principal no és 
qualificar, sinó poder verbalitzar en què 
millorar i prendre decisions sobre com 
superar les dificultats detectades.

Elaborar una rúbrica amb els alumnes i 
consensuar el significat de les diferents 
parts requereix temps i exigeix que estigui 
ben integrada en tot el procés d’aprenen-
tatge del contingut que es treballi. Per 
exemple, les activitats plantejades hauran 
de promoure la construcció de la Base 
d’Orientació, ja que se’n poden deduir 
els criteris de realització. Després és útil 
disposar d’exemples de tasques realitzades 
a diferents nivells per discutir, primer en 
parelles o petits grups, si la considerarien 
de nivell alt o mínim. I posteriorment, 
concretem les raons que ens fan concloure 
el nivell adjudicat. Pot semblar molt llarg, 
però aquest procés possibilita anticipar 
les dificultats a superar, estalvia molt de 
temps de “correcció” posterior i millora 
l’autoestima.  

En segon lloc, si el procés anterior s’ha fet 
de manera adequada, la rúbrica permet que 
l’alumnat l’apliqui a la coavaluació de pro-
duccions de companys o a l’autoavaluació/
autoregulació de les pròpies. Només pot 
corregir errors la persona que els ha comès, 
i els companys, el professorat o els fami-
liars tenen en tot cas la funció de facilitar 
aquesta autocorrecció. La coavaluació o 
avaluació entre iguals és molt útil, perquè 
quan s’identifiquen errors en els altres 

Projecte interdisciplinari sobre l’electricitat. Detall d’un dels aspectes de la rúbrica elaborada 
amb els alumnes 



s’acostuma a reconèixer més fàcilment 
els que un mateix ha comès. A més, entre 
iguals sovint se sap trobar un llenguatge 
més proper per comunicar dificultats i 
propostes, sempre que s’hagin treballat 
els valors associats a la cooperació i també 
l’empatia. Per tant, una coavaluació sempre 
ha d’acabar amb propostes del tipus: “què 
li recomanaries al company per millorar”.      

I en tercer lloc, també possibilita identificar 
l’evolució en l’aprenentatge, en què s’ha 
millorat i en què no tant. Per això té sentit 
utilitzar rúbriques per avaluar competèn-
cies i, en general, continguts transversals 
que s’aprenen en el marc de disciplines 
diverses i al llarg dels cursos, com pot ser 
l’expressió escrita, el procés d’indagació, el 
treball cooperatiu, l’ús del temps i l’espai, 
l’autonomia, etc. Comporta arribar a acords 
entre el professorat, de manera que tots 
apliquem els mateixos criteris —tot i que 
la concreció consensuada amb l’alumnat 
de cada curs i classe pot ser diversa—. 
D’alguna manera, l’elaboració de rúbriques 
en el marc d’un centre comporta concretar 
el currículum, ja que obliga a definir con-
juntament què s’espera que tots els nois i 
noies siguin capaços de fer per demostrar 
que són competents i com pensem que es 
pot seqüenciar al llarg dels cursos el des-
envolupament de les diferents capacitats. 
Podríem dir que les rúbriques de centre són 
un bon instrument de programació pel fet 
que faciliten els acords sobre els criteris 
d’avaluació que, en definitiva, marquen 
els processos d’aprenentatge al llarg dels 
cursos.

En resum, tal com expliciten els nens i 
nenes de 6è de l’escola La Roureda de 
Sant Esteve Sesrovires,1 la rúbrica els és 
útil per anticipar i planificar la feina, per 
revisar-la, per implicar-se en el treball i 
tenir clar què has de fer per fer-lo bé, per 
construir i compartir entre tots els criteris 

1. <http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avalu-

arperaprendre/rubrica/alumnes>.

d’avaluació, ja que no vénen donats, per a 
l’auto i la coavaluació i, finalment, per ser 
més autònom aprenent.

També és interessant comprovar que el 
discurs d’aquests alumnes se centra a 
parlar sobre com avaluen les tasques (què 
poden millorar, per què i com), i no en si 
un alumne ho fa molt bé o no tan bé. Per 
tant, es tracta de passar d’una avaluació 
de l’aprenentatge cap a una avaluació 
per aprendre i, molt especialment, a una 
avaluació plantejada ella mateixa com a 
aprenentatge. I si una persona és capaç 
d’autoregular-se junt amb els companys 
i, per tant, d’aprendre al llarg de la vida, 
també tindrà més possibilitats de ser activa 
en la construcció d’una societat plenament 
democràtica.

“NOMÉS POT CORREGIR ERRORS

LA PERSONA QUE ELS HA COMÈS,

I ELS COMPANYS”
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Aquest article ens proposa una reflexió sobre la necessitat de canviar les comissions 
d’avaluació i els informes per tal de fer-los més competencials.

Revisem les comissions d’avaluació

MAR TARRÉS
Mestra de Primària

Escola Anselm Clavé de Ripollet (Vallès Occidental)

ÒSCAR ORTEGO
Mestre de Primària

Escola Pi d'en Xandri de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)

Estem vivint una època de replantejaments 
en l’educació. La societat fa anys que viatja 
en un tren que corre a gran velocitat quan 
passa per les estacions dels canvis. Si 
veiem necessari que l’educació formi part 
d’aquest trajecte, ha de pujar-hi. Alguns 
exemples del desig de compartir el viatge 
són l’ús de metodologies cooperatives 
i la concepció de l’alumne/a des d’una 
perspectiva molt més àmplia que va més 
enllà  dels continguts propis de les àrees i 
que també engloba vessants emocionals, 
relacionals i potencia les diferents intel-
ligències i estils d’aprenentatge.

Tots aquests canvis metodològics porten, 
inevitablement, a modificacions en el fun-
cionament i organització dels centres edu-
catius com també en la manera d’avaluar. 
Des de la nostra experiència, en el camí de 
fer canvis, hem vist que en moltes ocasions 
les reunions de les comissions d’avaluació 
es queden a l’andana. És necessari, per 
tant, que les revisem i les posem al dia i 
a l’altura del moment actual.

Com millorar les reunions de les comissions 
d’avaluació: “Molt més que números”

En primer lloc, caldria replantejar-se com 
enfocar-les per tal que aquestes no siguin 
sancionadores. Haurien de ser un espai de 
reflexió per tal d’afavorir el procés d’apre-
nentatge de l’alumnat i que no quedin 



restringides a tres dates programades (els 
finals de trimestre), sinó que es duguin a 
terme en diferents moments al llarg del 
curs. D’aquesta manera, es podria arribar 
a acords entre els diferents docents que 
treballen amb un grup per tal d’introduir 
canvis i millores, tant grupals com indivi-
duals, abans d’haver de posar la qualifi-
cació que es dóna al final del trimestre. 

En segon lloc, han d’entendre’s com a es-
cenaris de diàleg on han d’actuar tots els 
membres implicats en un grup. Aquests 
han de ser part activa de les comissions 
aportant, compartint i contrastant valora-
cions, preocupacions i arribant a propostes 
de millora o de continuïtat. 

Amb aquest plantejament, deixaríem enrere 
les comissions d’avaluació on preval una 
simple “cantada de notes numèriques” de 
les diferents àrees o matèries i entraríem 
en un enfocament molt més competencial 
del procés d’aprenentatge. Queda palès 
que el treball per competències trenca 
els límits de les assignatures i requereix 
molta més coordinació de l’equip docent 
tant per les programacions com per les 

avaluacions. Una mateixa competència 
cal que sigui treballada des de diferents 
àrees o matèries i en diferents situacions. 
Això vol dir que a l’hora d’avaluar-la no 
pot quedar limitada a la valoració d’un sol 
docent, sinó que també s’hauran de tenir 
en compte les valoracions de la resta de 
persones que l’hagin treballat.

D’altra banda, caldria eliminar l’etiquetatge 
no constructiu dels alumnes i potenciar el 
diàleg amb un enfocament positiu, sempre 
acordant propostes de millora (relacionals, 
emocionals o acadèmiques), per a aquells 
que les necessitin. D’aquesta manera dei-
xaríem per fi de condemnar perpètuament 
els alumnes amb més mancances i els 
donaríem les eines que necessiten.  

El resultat de tot això són aquests espais de 
diàleg i reflexió en diferents moments del 
curs. Uns espais on realment es valora el 
nivell competencial de cada alumne/a, que 
és entès i valorat des de del punt de vista 
multidimensional i des de les aportacions 
de les diferents visions dels docents que 
el tracten.
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Un altre aspecte a tenir en compte seria el 
fet de transmetre i compartir amb el grup 
classe tant les valoracions fetes com les 
decisions preses a la comissió. Aquest fet 
ajuda a implicar més l’alumne en el seu 
procés d’aprenentatge, situant-lo en el punt 
on es troba i sabent cap a on ha d’anar. 

INDICADORS SÍ NO

S’han valorat les competències tenint en compte l’opinió de tots els professionals 
que tracten l’alumnat?

Hem  mirat de trobar possibles solucions a aquells aspectes que no funcionen?

Hem consolidat aspectes que funcionen per tal de continuar duent-los a terme?

Hem evitat etiquetar l’alumnat incidint amb una mirada constructiva i de millora?

Hem mirat d’arribar a acords per potenciar aquells aspectes de l’alumnat que més 
els poden afavorir?

Hem tingut en compte aspectes relacionals i emocionals de l’alumnat?

Hem pactat canvis que afavoreixin la millora per tal de dur-los a terme abans de 
final de trimestre?

Compartirem amb el grup classe els canvis, acords o propostes de millora
acordats?

…
 

Com han de ser els informes?

Una reestructuració de les metodologies, 
avaluacions i comissions d’avaluació con-
dueixen a una visió diferent dels informes. 
No n’hi ha un únic model vàlid, però sí que 
han de reunir uns aspectes essencials per 
tal de convertir-los en una eina informati-
va i, al mateix temps, útil per fomentar i 
consolidar millores.

Si els informes són una simple eina per 
comunicar a les famílies el resultat final 
de la feina feta durant el trimestre a cada 
àrea, podem dir que possiblement no estan 
a l’altura del canvi esmentat.

Un primer aspecte a modificar seria, com 
hem comentat anteriorment, l’enfocament 
competencial de l’avaluació. És a dir, no va-

Tota una manera molt més transparent i 
constructiva de fer el camí.   

A la taula següent fem una proposta de 
possibles indicadors per tal de tenir-los 
en compte en una Comissió d’avaluació.

lorar aïlladament àrees i competències, sinó 
fer-ho globalment recollint les impressions 
i valoracions dels diferents professionals 
que tracten l’alumne. D’aquesta manera, 
s’obtindrien informes molt més coherents 
que mostrarien el nivell competencial 
real de l’alumne en diferents àmbits i 
estalviaríem contradiccions. Un exemple 
serien les valoracions de les competèn-
cies més relacionals/socials, on la visió de 
l’especialista d’educació física —àrea en 
la qual l’alumnat interrelaciona constant-
ment— serà fonamental per determinar-ne 
la valoració.

Un segon aspecte seria la implicació de 
l’alumne en la seva elaboració. Si de mane-
ra sistemàtica dins de la nostra metodologia 
els impliquem en la seva avaluació fent 
autoreflexions sobre la seva feina (amb 



carpetes d’aprenentatge, rúbriques…), 
així com reflexions grupals i, a més a més, 
compartim el que s’ha valorat a la comissió, 
fomentarem i ajudarem a evolucionar en 
l’autocrítica, aspecte fonamental del des-
envolupament. Aquestes reflexions també 
haurien de ser incloses en els informes per 
convertir-los, així, en una eina útil tant per 
als alumnes com per a les famílies.  

Relacionat amb aquest últim punt trobem 
un tercer aspecte que portaria una major 
implicació de les famílies en el procés. Això 
es pot fer tant amb un retorn per escrit que 
inclogui l’opinió d’aquestes famílies sobre 
l’informe com a través d’una entrevista 
personal per fer aquest intercanvi i arribar 
a acords de millora. Quedarà a criteri tant 
del docent com de la família en quin punt o 
moment entra l’alumne per formar-ne part.

Com a resultat, amb aquest tipus d’infor-
mes s’aconsegueix que les famílies tinguin 
una visió molt més àmplia del desenvolupa-
ment i l’aprenentatge de l’alumne i aquest 
prengui més consciència del punt en què 
es troba i què ha de fer per millorar o per 
continuar així. 

Entendre l’avaluació com alguna cosa 
més que una qualificació final basada en 
números és un canvi necessari per poder 
millorar els processos d’aprenentatge dels 
nostres alumnes per fer-los més competents 
i resilients a la vida. Qui ho ha d’entendre 
així som els professionals de l’educació des 
de l’autoreflexió de la pròpia feina amb l’ob-
jectiu de millorar i saber donar als alumnes 
allò que realment necessiten. També ho han 
d’entendre les famílies i la societat. És feina 
nostra transmetre la importància d’entendre 
el procés d’avaluació com quelcom que va 
més enllà d’una qualificació d’àrees, i que 
ha de ser una eina més per a l’educació 
integral de la persona.

Des de la consciència que el tren del canvi 
corre molt i a vegades es troba amb passos 
a nivell que el ralenteixen, cal animar més 
passatgers que vulguin pujar-hi. De la 
mateixa manera que el nostre alumnat ja 
no va en carro, sinó en cotxe, ja no envia 
cartes, sinó mails, o ja no sabria dir què 
és una pissarra verda, no té cap mena de 
sentit avaluar-lo segons criteris d’aquelles 
èpoques. Si l’alumnat i el context han 
canviat, l’avaluació també ho ha de fer.
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Un grup de docents que pertanyen a la Xarxa de competències bàsiques han reflexionat 
sobre quines accions afavoreixen que la gestió i la realització de les proves o activitats 
d’avaluació siguin útils per a la millora dels aprenentatges dels alumnes i fan aquestes 
propostes per ajudar al debat i la reflexió dels equips docents.1

Com fer proves d’avaluació més competencials

1. Pautes per a la gestió formativa d’una prova o activi-

tat d’avaluació.

XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

ESCOLA BANÚS
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONÈS)

La realització de proves està generalit-
zada entre els ensenyants, com un mitjà 
per valorar fins a quin punt els alumnes 
han adquirit els aprenentatges en un 
moment determinat, normalment al final 
d’un procés. Els resultats de les proves, a 
més de poder ser utilitzats per a la funció 
qualificadora i acreditativa de l’avaluació, 
també poden gestionar-se de manera 
que puguin ser útils per a la millora de 
l’aprenentatge de l’alumnat; és a dir, que 
puguin ajudar-lo a identificar les pròpies 
dificultats i trobar camins per superar-les. 
Les funcions qualificadora i formativa de 
l’avaluació no són excloents; al contrari, 
són complementàries. 

Abans de la realització de la prova
o de l’activitat d’avaluació
• Tenir en compte que l’activitat vagi en 

la línia de les activitats realitzades a 
classe. 

• Compartir els objectius i els criteris 
d’avaluació (de correcció, de valoració) 
amb l’alumnat. (Organitzar un petit de-
bat a l’aula per activar coneixements, 
que l’alumnat expliqui què espera de 
l’activitat...) També es poden crear els 
criteris entre els alumnes i el docent. 

• Compartir amb l’alumnat els instru-
ments (prova escrita, oral, tipus de 
preguntes) i el tipus d’avaluació/cor-



recció (avaluació per part del docent, 
coavaluació, autoavaluació...) 

• Compartir amb l’alumnat el moment 
en què seran avaluats (data i durada). 

• Plantejar tasques o preguntes prou 
obertes que permetin analitzar no 
només el resultat sinó també el seu 
desenvolupament. 

• Plantejar tasques o preguntes que 
permetin diferents graus d’exigència 
i que responguin a les característiques 
diferencials de cadascun dels alumnes. 

• Fer activitats prèvies a la d’avaluació 
que serveixin d’exemple i fer-hi referèn-
cia i recordar-les abans de realitzar la 
prova. 

Durant la realització de la prova 
o de l’activitat d’avaluació 
• Facilitar i promoure que l’alumne doni 

un cop d’ull general a la prova per tal 
de distribuir-se el temps i planificar 
l’ordre de les respostes. 

• Donar instruccions clares sobre què 
es demana i sobre els criteris i el va-
lor qualificador que correspon a cada 
apartat. 

• Fer referència en el moment de 
presentar la prova a les activitats 
d’exemplificació o modelatge que 
s’hagin fet abans.

• Donar tot el temps necessari perquè 
tothom faci la prova completa al seu 
ritme. 

• Deixar per a tots els alumnes un temps 
de revisió del treball fet. Es pot con-
siderar de donar una pauta per a la 
revisió de l’examen abans de lliurar-lo. 

• Garantir que tots els alumnes puguin 
resoldre almenys una part de la pro-
va. Per facilitar-ho es pot considerar 
la ubicació de les preguntes per un 
determinat ordre que indiqui en quina 
seqüència és millor fer-les. 

• Facilitar l’accés als recursos adients 
(tecnològics, diccionaris de paper, etc.) 

quan siguin necessaris per a la realit-
zació i revisió de la prova. 

• Tenir en compte que l’horari en què 
es dugui a terme la prova ha de ser 
el més apropiat que es pugui perquè 
l’alumnat estigui relaxat i en disposició 
de concentrar-se en la feina. 

Després de la realització de la prova             
o de l’activitat d’avaluació
• Acompanyar el retorn de la prova d’una 

estona per comentar allò important, 
aspectes de millora, com ha anat... 
(comunicació oral mestre-alumne, co-
mentari general, en grup petit, alumne-
alumne). 

• Considerar la possibilitat de dema-
nar a l’alumne/a que retorni la prova 
indicant les errades comeses i amb 
les correccions pertinents. Aquesta 
activitat complementària pot millorar 
la qualificació. 

• Introduir un comentari aclaridor qua-
litatiu que acompanyi la qualificació 
quantitativa. 

• Considerar la utilització d’eines que 
ajudin a la valoració (rúbriques, bases 
d’orientació...). 

• Introduir al màxim elements de coa-
valuació i autoavaluació. Una vegada 
realitzada la prova deixar un temps per 
a la reflexió (on els alumnes puguin 
expressar com ha anat...). 

• Considerar la possibilitat que l’alumnat 
tingui una segona oportunitat per poder 
no cometre els mateixos errors. 

• Establir una bona comunicació amb la 
família perquè aquesta tingui coneixe-
ment dels resultats de l’avaluació (per-
metent l’accés a les proves, demanant-
los que hi facin un comentari...).

A més de tenir en compte alguns d’aquests 
elements, a l’escola Banús de Santa Colo-
ma de Gramenet han iniciat un procés de 
transformació de les proves d’avaluació cap 
a unes noves proves més competencials, o 
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sigui, que siguin més útils per avaluar el 
procés d’assoliment de les diferents com-
petències del final de l’etapa de l’Educació 
Primària. Per realitzar-lo han analitzat les 
proves que ja utilitzen i les han millorat a 
partir de comprovar si les activitats d’ava-
luació que es proposaven eren o no:

• Productives. Oposades a reproductives, 
a les que consisteixin a reproduir allò 
que s’ha fet amb anterioritat.

• Complexes. Requereixen l’aplicació 
d’aprenentatges diversos, tenen més 
d’una solució, mobilitzen habilitats 
cognitives superiors.

• Contextualitzades en situacions en què 
es pot trobar l’alumnat, que suposen 
un repte, o problema que dóna sentit 
a l’activitat.

• Rellevants i/o funcionals. L’alumnat 
percep la utilitat dels aprenentatges 
a aplicar, la seva rellevància, impor-
tància, funcionalitat.

• Amb destinatari clar, normalment dife-
rent a la mestra. El nen o la nena ha 
de percebre de forma clara a qui va 
destinada la solució.

• Amb indicis dels coneixements a utilitzar 
per centrar-la en aquell àmbit que ens 
interessa, per facilitar la transferència.

• Socialitzants, en el sentit que posen 
de manifest vocabulari, habilitats, ac-
tituds i valors que integren i socialitzen 
l’alumnat.

• Processuals o constructives. La seva 
resolució va més enllà d’una respos-
ta, requereixen explicitar un procés, 
un conjunt de passos que permeten 
al mestre detectar llacunes, errades i 
regular l’aprenentatge.

• Presenten la informació i demanen res-
postes en formats variats: oral, escrit, 
visual (taula, gràfic, mapa conceptes, 
mural), TIC (power, vídeo...).

Com a exemple presentem la transformació 
d’una prova de l’àmbit del coneixement 

del medi de Cicle Inicial.1 La prova inicial 
era aquesta:

El primer que van fer, a partir dels indica-
dors utilitzats per a la valoració del nivell 
competencial de les activitats d’avaluació, 
va ser modificar el plantejament per con-
textualitzar-la, o sigui, intentar apropar-les 
a una realitat que tingués possibilitats 
d’haver estat viscuda pels nens i les nenes 
o pels seus companys, i donar-li un caràcter 
de repte o problema. Aquest repte o proble-
ma ja aportava funcionalitat a l’activitat.

A partir d’aquí, i continuant amb la graella 
de valoració que ha estat utilitzada com a 
guia per al disseny, han introduït canvis per 
adequar-la a cadascun dels indicadors: van 
explicitar un destinatari clar, diferent a la 
mestra, van fer constar els coneixements 
a utilitzar per resoldre el repte… 

Als mestres de l’equip docent del cicle 
inicial no se’ls va ocórrer cap idea, en el 
disseny de l’activitat, perquè el nen o nena 
es veiés obligat a explicitar el procés de 
valoració del menú setmanal d’en Josep o el 
procés de construcció dels menús de tota la 
setmana. Llavors, van intentar fer l’activitat 
més atractiva introduint imatges. Tenien 
dubtes a l’hora de plantejar als alumnes 
la consigna de realització de la primera 

2. Exemple de modificació d’una prova d’avaluació cap 

a una prova més competencial.



part de l’activitat. No sabien si fer-ho de 
forma oberta o tancada. Al final, després 
d’algunes proves, van optar per establir 
tres preguntes concretes, en comptes de 
demanar de forma genèrica una opinió en 
relació amb aquell menú.

Com a resultat d’aquesta reflexió van 
dissenyar una nova prova que és la que es 
presenta a continuació:

El dia de la realització de l’activitat d’ava-
luació, el primer que va fer la mestra va ser 
presentar l’activitat i explicar oralment la 
consigna. En general l’activitat va resultar 
un mica difícil a tots els alumnes, sobretot 
per problemes d’expressió escrita, relatius 
a l’estructuració del discurs. Si l’activitat 
es reprodueix de forma oral llavors resulta 
molt més fàcil, inclús per a aquells alumnes 
que tenen més dificultats. Es constata que 
per a la realització d’aquesta prova s’han 
de posar en marxa habilitats més enllà de 
la memorització, és a dir, el raonament 
i la capacitat per relacionar. Els nens i 

nenes que normalment no tenen gaires 
dificultats a l’hora de desenvolupar les 
activitats memorístiques o reproductives, 
que molt sovint plantegem com a proves 
d’avaluació, en aquesta prova sí que les 
van tenir. Aquells i aquelles que tenen 
problemes en les activitats reproductives 
també els van tenir amb aquest tipus de 
prova. A un nombre significatiu d’alumnes 
els va resultar complicada la segona activi-
tat (elaboració d’un menú setmanal). Tot i 
que tenien clar que havien de compensar 
aliments i que n’havien de menjar de tots 
els grups, no distingien entre primer plat, 
segon i postres, i aleshores adjudicaven 
aliments dels diferents grups entre els 
dies de la setmana i no diversificaven 
en el menú diari. També s’ha de tenir en 
compte que un grup important d’alumnes 
no estava acostumat a dinar amb tres plats 
diferenciats a casa.

L’activitat va agradar a tots els alumnes i 
el grau de motivació va ser molt alt. Hi ha 
diversitat d’opinions respecte a la dificultat 
de l’activitat. Els nens i les nenes que nor-
malment els costa desenvolupar qualsevol 

49

novembre-desembre ´16 
390

M
M O N O G R À F I C



50

tasca són els que van manifestar amb més 
freqüència que van tenir dificultats. Els 
nens que destaquen una mica a classe 
declaren que l’activitat va ser fàcil; alguns 
donen raons molt simples: només havien 
de llegir, escriure i fer uns menús. 

Altres alumnes descriuen amb més detalls 
les dificultats que van tenir: “A mi em 
costava triar coses de la piràmide que no 
engreixen perquè si triava la carn que té 
proteïnes, com que també té greixos llavors 
també té energia”. “A mi em costava triar 
els aliments de la piràmide i no repetir”. 
“A mi també em va costar triar els aliments 
perquè si n’agafes un que té vitamines 
llavors també té proteïnes i et passes de 
proteïnes”. “Jo m’embolicava perquè no 
sabia ben bé els aliments que donaven 
energia, els que donaven proteïnes i els que 
donaven vitamines, i llavors no sabia si els 
triava bé”. Així doncs, en general, va costar 
molt més l’activitat segona, consistent a 
construir el menú.

Després del procés de reflexió l’equip 
docent va arribar a la conclusió que si vo-
lien obtenir un cert èxit amb la realització 
d’aquest tipus d’activitats d’avaluació els 
alumnes n’han d’haver realitzat d’altres de 
semblants com a activitats prèvies d’apre-
nentatge. Els alumnes han d’habituar-se 
al format de la prova, a les consignes més 

obertes, han d’arribar a entendre exacta-
ment allò que se’ls demana i això exigeix, 
insistim, una certa experiència. Els nens i 
nenes haurien d’estar en contacte freqüent 
amb aquest tipus d’activitat. Creiem que 
en acabar una UD, hauríem de realitzar 
com a mínim dins del procés una activitat 
competencial que incidís en els aspec-
tes més importants i si fos possible que 
comportés la utilització de coneixements 
d’altres àrees. Seria molt convenient que 
al llarg del desenvolupament de cada UD 
es donés molt valor al raonament, a la ge-
neralització, a la capacitat de relacionar, 
que es fessin preguntes que impliquessin 
la necessitat de pensar més enllà de me-
moritzar o recuperar informació. Tot això, 
a més de treballar-ho de forma contínua en 
la interacció de la mestra amb els alum-
nes, també s’hauria de treballar a través 
del disseny de petites activitats puntuals 
d’ensenyament i d’aprenentatge. També 
és important treballar en petit grup abans, 
durant i després de realitzar l’activitat, 
amb la finalitat de compartir raonaments, 
arguments, formes de pensar, etc., que 
vagin en la línia de generalitzar, transferir 
o aplicar coneixement.



Tot procés d’avaluació té un component formatiu/formador, per exemple, l’avaluació de la 
tasca docent. Un dels aspectes clau d’aquests processos és l’acompanyament i el guiatge 
dels docents experts i el feedback constant amb els novells per a la millora professional. 
En aquest article desenvolupem el paper que pot tenir l’avaluació docent formadora tant 
en la formació inicial com en l’exercici professional.

L’avaluació formadora dels docents

ÀNGEL DOMINGO
Subdirector General d'Innovació,

Formació i Orientació del Departament
d'Ensenyament

CARME BOVÉ
Formació i Foment

Consorci per a la Normalització Lingüística

Així com l’avaluació formadora posa l’alum-
ne en el centre dels processos d’aprenen-
tatge i és una estratègia fonamental per 
a la millora, també els docents milloren 
professionalment si reflexionen sobre la 
pròpia pràctica, que és una altra manera 
de dir si incorporen l’avaluació formadora 
a la seva tasca diària. Aquesta avaluació 
tant pot ser realitzada pel docent mateix 
(autoavaluació) com per altres docents 
(coavaluació o avaluació entre iguals) o per 
altres agents (formador, direcció, inspec-
ció, etc.). Ara bé, si l’avaluació ha de ser 
formadora, si ha de ser útil al docent per a 
la seva formació i la seva millora professi-
onal, ha de tenir algunes característiques 
essencials que la facin possible.

L’avaluació en el marc de la formació inicial
Acostumem a contextualitzar la formació 
inicial durant l’etapa universitària, prèvia a 
la professionalització, i per tant, en general, 
durant l’etapa vital de la joventut, un pe-
ríode de la vida en què les persones estan 
en fase de construcció i de modelatge de la 
seva personalitat i de les seves creences. És 
indubtable, doncs, que en aquest procés de 
construcció vital, les experiències viscudes 
són pilars per encarar el futur, i és per això 
que cal plantejar aquest aprenentatge de 
manera vivencial, ric d’experiències i de 
pràctiques creatives, flexible, adaptable i 
al màxim de proper a la realitat del món 
que ens ha tocat viure.
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És convenient que els aprenents –o futurs 
docents– tinguin experiències d’aprenen-
tatge, i d’avaluació, significatives que, a 
més d’aportar o saber identificar continguts 
sobre la matèria que s’aprèn, recullin les 
condicions que els permetran apuntalar bé 
els pilars del seu futur, com per exemple:

• La implicació personal. Cal que l’apre-
nent senti com a pròpies les experièn-
cies d’aprenentatge i que estiguin vin-
culades amb els seus projectes de vida, 
d’entorn i de trajectòria.

• El plantejament de reptes. L’aprenent 
ha de fer-se propòsits i ha de supe-
rar els reptes de les experiències 
d’aprenentatge per obtenir satisfac-
cions (motivació) que generaran nous 
reptes i més implicació personal.

• El treball cooperatiu. És necessari 
que l’aprenent se senti partícip d’una 
comunitat i senti que aprèn de i amb 
la col·lectivitat, les experiències 
d’aprenentatge han de plantejar rep-
tes que generin implicació personal i 
també col·lectiva. Crear i compartir 
col·lectivament per aprendre social-
ment.

• La capacitat de transformació de la 
realitat. L’aprenent i la comunitat 
d’aprenentatge han de fer convergir 
el repte, la implicació personal i la 
implicació col·lectiva per una finalitat 
transformadora, que permeti canviar o 
millorar el grup, l’aula o el món.

• La pràctica reflexiva també individual. 
L’aprenent ha de ser capaç de crear el 
seu discurs propi sobre l’aprenentatge.

L’aprenent, durant la seva etapa de forma-
ció inicial, s’ha de sentir protagonista, ha 
de crear, ha de conversar entre iguals i amb 
experts, ha de compartir, ha de reflexionar 
i, sobretot, ha de construir discurs propi 
d’allò que aprèn. Si durant aquesta etapa 
de formació, l’aprenent practica i aprèn 
amb projectes d’aprenentatge que reuneixin 
aquestes condicions, és obvi que els seus 
pilars per a l’ensenyament que durà a terme 
en el futur estaran orientats a la pràctica 
constructiva i activa d’aula.

Els contextos de l’avaluació

Els contextos d’aprenentatge, a més a més 
de crear evidències que mostrin les com-
petències que s’han adquirit amb el repte 



o projecte d’aprenentatge, també han de 
contenir un espai i un temps per “aturar-se 
i pensar” (Dewey), per poder fer conscients 
els pensaments, les creences i les idees 
sobre el que s’ha practicat o analitzat. Quan 
els aprenents (futurs docents) són capaços 
de relatar i argumentar les seves tesis és 
quan saben de què parlen i és quan poden 
mostrar o demostrar el que han après. Per 
tant, és rellevant, i ha de formar part del 
projecte d’aprenentatge, el fet d’adquirir 
competències que capacitin els aprenents 
a ser capaços de construir discurs propi 
del que han après, a relacionar el que han 
practicat amb els seus coneixements previs 
o coneixements del món i a ser capaços 
de raonar-ho, d’adquirir consciència i 
d’explicitar-ho. Per això, és necessari crear 
contextos d’aprenentatge que condueixin a 
la reflexió i que ajudin a fer explícites les 
idees i els pensaments que vaguen per la 
ment de l’aprenent. 

Practicar la reflexió i fer-la explícita vol dir, 
inevitablement, practicar el relat i l’argu-
mentació, per tant, vol dir ser capaç de 
convertir la reflexió i el relat en evidència 
dels coneixements adquirits. Aprendre a 
narrar i a argumentar allò que hem après 
requereix, com tot, una pràctica, i cal que 
formi part de l’experiència d’aprenentat-
ge. Cal fer-se preguntes, ser conscient de 
les experiències prèvies i de les noves, i 
relacionar-les, i ser capaç de planificar i 
produir el relat o el discurs propi. És evident 
que com més es practica aquest relat, més 
s’aprèn a construir discurs de coneixements 
adquirits. Pensar, escriure i reescriure és 
imprescindible en les pràctiques d’aprenen-
tatge de la formació inicial (de qualsevol 
disciplina), per tal de crear pensament 
expandit i de crear coneixement.

Les evidències: la carpeta d’aprenentatge

Tots els aprenents que estan en la fase de 
la formació inicial haurien d’acabar aquest 
període formatiu amb la carpeta (o dossier 
o portafolis d’aprenentatge) sota el braç. 

Haurien de sortir de la universitat amb un 
recull d’evidències productives i reflexives 
que mostrin les competències que han 
adquirit durant aquesta etapa. Aquest 
hauria de ser un dels reptes de les univer-
sitats, acompanyar els joves aprenents en 
la construcció d’una carpeta que no sigui 
únicament per fer balanç i per acreditar, 
sinó també perquè puguin mostrar al 
món què han fet a la universitat, què han 
après, quins reptes han superat... Una 
carpeta que mostri els inicis d’una etapa 
formativa orientada a una o a més d’una 
especialitat, que fa aprenents amb cons-
ciència d’aprenents que seguiran aprenent, 
aprenents que poden parlar del que saben 
i que poden mostrar els projectes en què 
han participat. En tots els casos haurien 
de ser evidències que demostrin la seva 
implicació en els projectes, els reptes 
superats, l’esforç que hi han esmerçat i la 
capacitat de formar part d’una col·lectivitat. 
Evidències que els haurien de permetre 
transformar situacions d’aprenentatge en 
altres contextos formatius.

És, doncs, fonamental que en aquesta 
etapa de la formació inicial, els joves 
aprenents que estan en fase de construc-
ció de la seva personalitat, i que es volen 
dedicar a l’educació, visquin experiències 
d’aprenentatge orientades a la tasca que 
hauran de dur a terme a les seves aules. És 
prioritari que visquin en primera persona 
l’avaluació com una experiència més del 
projecte d’aprenentatge, com una ajuda 
per a la construcció del seu jo aprenent i 
del seu jo formador. Que les experiències 
reflexives i (auto)avaluatives els donin eines 
i recursos per explicitar els seus coneixe-
ments i per confeccionar el seu discurs 

“L’APRENENT, DURANT LA SEVA 

ETAPA DE FORMACIÓ INICIAL HA 

DE CONSTRUIR DISCURS PROPI 

D’ALLÒ QUE APRÈN”
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propi. El procés i el resultat d’aquestes 
experiències d’aprenentatge (i d’avaluació) 
han de deixar de ser un simple baròmetre 
que mesura i sentencia i han de passar a 
ser un recurs que incrementi l’autoconei-
xement, la passió i la implicació en els 
aprenentatges i en els seus projectes vitals.

L’avaluació docent formadora i la millora 
professional

La construcció de la identitat i del discurs 
professional, i la millora contínua, han 
d’estar també en el centre de l’exercici 
de la docència, i han de tenir una relació 
directa amb la pràctica. La millora dels 
processos d’ensenyament s’ha de fona-
mentar en la reflexió compartida sobre la 
pràctica educativa i els processos d’ense-
nyament i d’aprenentatge. Aquesta reflexió, 
i les valoracions que se’n derivin, han de 
permetre als docents prendre decisions 
sobre els diferents aspectes que incideixen 
en els aprenentatges dels seus alumnes. 
Juntament amb la construcció compar-
tida de coneixement educatiu específic, 
l’avaluació i l’autoavaluació formadora de 
les pràctiques docents reforcen la cultura 
professional del professorat.

Algunes estratègies i procediments             
per a l’avaluació docent formadora

Els criteris, estratègies i procediments per 
a una avaluació docent realment formadora 
no difereixen en essència dels que podem 
aplicar a l’avaluació formadora de l’alum-
nat, com per exemple els següents:

•      Compartir i representar-se criteris i 
objectius. El docent ha de conèixer i 
compartir els objectius del projecte de 
centre per tal de situar en context la 
seva pràctica educativa. D’altra ban-
da, en el cas que hagi de ser avaluat, 
ha de conèixer els criteris d’avaluació 
si volem que els resultats d’aquesta 
tinguin un efecte formador.

• Impl icac ió  de l  p ro fessora t  en 
l’avaluació. Tant si l’avaluació és in-
terna com si és externa, el docent ha 
de ser el protagonista tant a l’inici com 
durant tot el procés. Només quan el 
professorat pot prendre decisions sobre 
l’avaluació i les propostes de millora 
s’assegura que aquella tingui incidèn-
cia en el creixement professional.

• Cooperació i pràctica reflexiva. Els pro-
cessos de millora són més rics si es 
comparteixen i contrasten amb com-
panys, d’aquí la importància del treball 
en equip, del debat, de la recerca en 
acció i de la pràctica reflexiva.

• La importància de les bones preguntes. 
L’avaluació de la docència i la pràcti-
ca reflexiva són més profitoses quan 
parteixen dels problemes reals i de 
les necessitats dels docents, i quan 
s’aconsegueix formular-les en forma 
de bones preguntes que incentivin la 
recerca i el debat.

• Les valoracions i les propostes de mi-
llora. En finalitzar qualsevol procés 
avaluatiu, o en determinats moments 
al llarg d’aquest, és imprescindi-
ble recapitular, tot comprovant si el 
procés està ben orientat i quin és el 
grau d’assoliment dels objectius. Ha 
d’haver-hi temps per a la reflexió, per 
als judicis de valor i per a la formulació 
de propostes de millora.

La tutorització i l’acompanyament                     
en el desenvolupament professional

Junt amb els factors anteriors, en tota 
avaluació que es vulgui formadora juga un 
paper central el feedback, la retroalimen-
tació continuada entre el docent-aprenent 
i l’acompanyant ensenyant, o entre apre-
nent i productes d’aprenentatge, o entre 
iguals, els docents-aprenents entre ells. 
El feedback és el canal i la forma que qui 
aprèn, o qui és avaluat, prengui (auto)
consciència del seu propi procés d’apre-



nentatge, obtingui referents per a la millora 
i pugui representar-se el camí de millora.

En processos de formació o d’avaluació 
docent, prenen una importància cabdal les 
figures dels mentors, dels tutors experts, 
amb una professionalitat consolidada, que 
guien i acompanyen els docents novells en 
el seu procés de socialització professional 
i de formació permanent, propiciant les 
situacions i els contextos que ajudin a 
l’autoconeixement i a l’autoregulació en el 
camí cap a la plena autonomia professional, 
que és un camí, i no una fita.

De la mateixa manera, les pràctiques 
d’autoavaluació i de coavaluació faciliten 
el creixement professional. Especialment, 
l’avaluació entre iguals peer to peer, 
peer-assessment o peer-evaluation, entre 
docents companys de centre, o de dife-

rents centres, és una estratègia que s’ha 
demostrat molt eficaç per al modelatge i 
l’aprenentatge de les competències pròpies 
de la docència.

Per acabar, i més enllà de la millora de cen-
tres mitjançant l’autoavaluació compartida 
i la pràctica reflexiva impulsada pels propis 
docents, que és la principal estratègia de 
canvi i de millora, ens agradaria proposar 
que, sigui quin sigui el motiu, la finalitat 
i l’agent que porti a avaluar un docent, es 
tingui sempre present que qualsevol procés 
avaluatiu pot tenir un enfocament forma-
tiu, i que aquest és l’únic que assegura la 
implicació de la persona avaluada i que 
l’avaluació serveixi per a la millora dels 
mestres, dels centres i, en definitiva, per 
millorar l’educació dels alumnes.
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Escola
L’escola de Sant Pere Pescador, l’Escola Llagut, és l’única que hi ha en aquest 
poble de l’Alt Empordà i és de titularitat pública. Dels 2.200 habitants que té el 
municipi, el 35% és de procedència estrangera, majoritàriament de pobles del 
Marroc, Senegal i Gàmbia. Aquesta població es converteix en un 53% quan 
parlem de la població escolar. L’Escola Llagut actualment té 230 alumnes.

“Disculpeu les molèsties, estem aprenent 
a tocar la flauta!”

CRISTINA BOTA OLIVERAS

Mestra de música de l’Escola Llagut
de Sant Pere Pescador

(Alt Empordà)

Posar notes és un autèntic martiri per a un 
mestre, sobretot en una assignatura com la 
de Música. A la meva assignatura no existeix 
llibre de text i els alumnes viuen la música 
des de la música i fent música, ja sigui 
cantant, interpretant o movent-se. N’hi ha 
que se saben moure més que d’altres, n’hi 
ha amb dificultats psicomotrius greus, n’hi 
ha que tenen un reforç a casa i d’altres que 
els seus pares amb prou feines saben què 
fan a l’escola, n’hi ha que presenten unes 
dificultats d’aprenentatge evidents i n’hi ha 
d’altres que són brillants, n’hi ha de més 
nerviosos que d’altres, n’hi ha de tot tipus..., 
com a totes les escoles. Però tots són els 
meus alumnes. Per tant, no puc partir dels 
mateixos paràmetres per avaluar-los. Des 
del meu punt de vista, no seria just. 

Avaluar implica jutjar una tasca, un con-
tingut, una pregunta, una observació. 
Per això la meva proposta d’avaluació 
en l’aprenentatge de la música intenta 
ser el màxim d’àmplia possible i oberta 
no només al meu punt de vista com a 
mestra sinó, i sobretot, al punt de vista 



dels actors mateixos i de l’audiència que 
els pugui veure i escoltar en els concerts 
que fem fora de l’escola. En definitiva, no 
faig exàmens perquè busco altres recursos 
avaluadors. Per posar-ne un exemple, em 
referiré a l’avaluació de l’aprenentatge de 
l’instrument de la flauta, i concretament 
als alumnes de quart de Primària, que, 
després d’un llarg aprenentatge de les 
notes a través de cantar solfejant moltes 
de les cançons que aprenem a la coral, 
com també a través de racons de lectura 
musical mitjançant jocs diversos, ja tenen 
força coneixement assimilat per començar a 
interpretar petites melodies al pentagrama. 

Els alumnes de quart de Primària, doncs, 
aprenen a tocar la flauta durant el primer 
trimestre. Compren la flauta a l’escola a un 
preu mòdic de sis euros i es procura que 
tots tinguin la mateixa, ja sigui per una 
no-discriminació (que totes siguin igual) 
i a la vegada perquè totes tinguin igual 
afinació. La flauta es queda a l’aula de 
música durant tot el primer trimestre per 
tal que no agafin certs vicis (com tocar amb 
les mans oposades), perquè després és molt 
dificultós corregir-ho. No hi ha nota durant 
el primer trimestre, perquè la nostra tasca 
és aprendre a tocar la flauta i que tothom 
arribi a fer-ho. L’aprenentatge és lent però 
divertit, no cal anar amb presses. Esmento 
l’adjectiu divertit pel fet que es troben 
acompanyats per acompanyaments molt 
ben trobats i amens. El meu objectiu és 
que tots, absolutament tots, n’aprenguin al 
seu ritme, resolent tota mena de dificultats 
siguin les que siguin, ja siguin musicals (de 
lectura de notes), com coordinatives (en la 

col·locació dels dits). Calen pautes clares. 
No patiu pels que n’aprenen ràpid, que no 
els fa res repetir d’una manera divertida 
aquell tros que no li surt al seu company. 
Realment es preocupen, l’ajuden tant 
com poden perquè el temps no se’ns tira 
a sobre. Tinc comprovat que amb presses 
només creem frustracions i cares llargues. 
El llenguatge del mestre ha de ser el màxim 
de positiu possible; si no surt el so però els 
dits estan ben col·locats ja està bé perquè, 
tard o d’hora, el so ja sortirà. Acabat el 
trimestre, se’ls dóna la flauta abans de les 
vacances de Nadal. A partir d’aquest mo-
ment aquest material, la flauta i la llibreta 
de música, l’hauran de portar cada dia 
que tinguin classe de música. Han de ser 
responsables del seu material. Cal dir que 
poques vegades se’l deixen. Això demostra 
que hi tenen molt interès.
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Els instruments d’avaluació que faig servir 
són els següents:

• Prova escrita diagnòstica no vinculant 
(primera classe de 4t abans de co-
mençar a aprendre a tocar la flauta). 
Aquesta prova s’utilitza per:

 - Saber d’on partim a nivell concep-
tual, ja que s’hauran d’enfrontar a la 
partitura i cal tenir conceptes musi-
cals previs clars.

- Comentar amb els alumnes i tornar 
a explicar aquell concepte que no 
es té assimilat. A aquells alumnes 
que encara mostrin dificultats, se’ls 
explicarà un altre cop de manera in-
dividualitzada.

• L’observació directa del docent. Sem-
pre que es presenta un tros de peça, 
aquesta haurà d’haver estat prèviament 
treballada a l’aula. Mai no es demanarà 
més del que s’ha treballat a classe. 
Això permet que els alumnes estiguin 
tranquils i tinguin molts moments per 
presentar les seves interpretacions. 
Una vegada se senten segurs, a la 
mateixa hora de classe presenten la 
peça. Ho poden fer individualment, 
per parelles o en petit grup, amb o 
sense acompanyament de la mestra. 
Es valorarà:

- L’ajustament melodicorítmic de la peça

- La qualitat de la interpretació

• L’observació enregistrada. Sovint els 
alumnes mateixos demanen ser en-
registrats quan tots saben la peça i 
que aquesta gravació es pugi al web 
de l’escola de manera que a casa la 
mostren als pares.

• Autoavaluació. Els alumnes de Cicle 
Superior saben perfectament autoava-
luar la seva interpretació instrumental. 
Ells mateixos:

- Expressen quin ha estat el seu grau 
d’assoliment

- Les dificultats amb què s’han trobat 
i com les han superat

• Coavaluació. Els alumnes, per tant, són 
partícips de les interpretacions amb 
flauta dels seus companys. Hi aporten:

- Comentaris i valoracions sobre la 
interpretació dels companys

- Idees per millorar i ajudar-los.

Per tal que els alumnes puguin fer un se-
guiment personal a l’hora de presentar les 
peces que treballem a classe de Música, 
tenen una taula de doble entrada que està 
penjada a l’aula a un lloc on ells poden 
veure on hi ha escrites el nom de les peces 
que han de presentar. L’única nota que 
poso és el 10; d’acord amb aquesta nota, 
saben que la peça s’ha d’interpretar molt 
bé. Cadascú va al seu ritme i puc dir que 
gairebé tots ja ho tenen tot presentat. No 
es marca l’ordre de presentació; ho poden 
fer com vulguin. Si tenen alguna dificultat 
en alguna peça, jo mateixa els ajudo o bé 
s’espavilen per trobar un company en qui 
recolzar-se. Ho poden presentar de manera 
individual o col·lectiva amb o sense acom-
panyament pianístic, de la manera que 
ells se sentin més segurs. Evidentment, 
tinc en compte totes aquelles dificultats 
que puguin presentar a l’hora d’interpretar 
l’instrument; per tant, avaluo des d’un punt 
de vista més personalitzat. 

A en Bemba, en Salam, en Mohamadou i 
en Mohamed també els ha atrapat la flauta. 
Han trobat quelcom en què són bons, saben 
que en saben i fins i tot poden ensenyar als 
altres. Els ha canviat el comportament i fins 
i tot mostren molta més autoestima. Tots 
els seus tutors tenen en compte aquest fet 
i fins i tot a hores de pati ens vénen a fer 
petits concerts a la sala de professors. Dos 
d’aquests alumnes han començat una prova 
pilot amb una practicant que sap tocar el 
saxo i que ve a l’escola voluntàriament un 
dia a la setmana per fer-los classe. Només 
han fet tres sessions i ha estat tota una 
descoberta de veure l’entusiasme que de-
mostren i la facilitat que tenen amb aquest 
nou instrument. El bon aprenentatge de la 
flauta ha afavorit que siguin competents tot 



llegint petites melodies i fent sonar el saxo. 
No se’n cansen i s’ho passen d’allò més bé. 

La Sara, en canvi, ha presentat moltes 
dificultats a l’hora d’aprendre la flauta. Ve-
ient que no se’n sortia amb la facilitat que 
tenien els seus companys, es va tancar un 
xic en banda, se saturava i fins i tot sentia 
que ho passava malament. Mai vaig gosar 
dir-li res al respecte. Per la meva part li vaig 
proporcionar tota la meva ajuda, com també 
li vaig oferir un “padrí de flauta” (amic o 
amiga de l’aula amb qui se sentís segura). 
Ara toca com un gínjol, se la veu alegre i 
tranquil·la perquè ha entès que tot i que el 
seu ritme d’aprenentatge és més lent també 
ho pot aconseguir i amb molt bona nota.

L’Eduardo, que és un alumne que procedeix 
d’una família amb dificultats econòmiques i 
socials i com a tal en risc d’exclusió —man- 
tenen un seguiment des de l’assistent 
social del poble—, també ha fet un apre-
nentatge brillant amb la flauta. Tots aquells 
comportaments i cridades d’atenció s’han 
anat transformant en actituds positives i 

molt més respectuoses; això sí, però, ne-
cessita demostrar constantment els seus 
progressos a tothora i tot moment buscant 
el reforç positiu dels mestres i companys. 
Pel concert de fi de curs, a part de tocar 
la flauta, també tocarà la melòdica (ins-
trument que li ha proporcionat l’escola) 
per tot aquell esforç i constància que ha 
demostrat. Ara té, però, un nou problema 
perquè ha perdut la melòdica i se’l veu 
preocupat. Els seus pares l’aniran a veure 
al concert, fet que no passava des de feia 
anys i, evidentment, ho vol fer molt bé! 

L'avaluació: eina de selecció o d'equitat? 

Tal com us he descrit anteriorment, a l’àrea 
de Música aplico sistemes d’avaluació més 
transversals com l’autoavaluació i la coa-
valuació i que són de gran referència per 
als processos d’aprenentatge dels alumnes. 

Malauradament l’avaluació en la política 
actual és plantejada com a eina de selecció 
i no d’equitat. Si fos d’equitat, doncs, par-
tiria de l’individu mateix i d’una avaluació 
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més personalitzada. Tot i que hi hagi 
alumnes que no assoleixen els límits que 
marca el Departament, però sí que arriben 
als seus propis límits, aquests tenen dret 
a una avaluació positiva. És a dir, tothom 
ha d’assolir allò que pot assolir, només 
d’aquesta manera estem atenent a la di-
versitat i a un ensenyament més equitatiu.

En el procés d’aprenentatge, l’infant ha de 
“competir” amb ell mateix i no amb el nen 
del costat. Ha de tenir uns objectius clars i 
parlats i consensuats amb el mestre. L’ava-
luació que només té en compte els resultats, 
tenint com a referència el llistó marcat per 
a aquella edat, acaba estigmatitzant tots 
aquells alumnes que no poden assolir-ho.

En paraules de Neus Sanmartí (2010): 
“Entenem equitat quan s’avaluen les 
pròpies capacitats i habilitats, quan som 
capaços de no frustrar aquell infant que 
va més lent en els seus aprenentatges. 
L’avaluació ha de ser un mecanisme per a 

valorar els processos d’aprenentatge i, en 
conseqüència, anar introduint les mesures 
de millora necessàries, per tant, com a 
funció reguladora”.

Només, i ja per acabar, voldria demanar 
disculpes a tots els mestres, monitors, 
cuineres, pares i mares que, possiblement, 
estan fins al capdamunt de sentir la flauta 
tothora, però per aprendre-la a tocar només 
hi ha una manera i és practicant.

Per saber-ne més

sanmartí, N. (2010). Avaluar per apren-
dre: L’avaluació per millorar els apre-
nentatges de l’alumnat en el marc 
del currículum per competències. 
Generalitat de Catalunya, Departa-
ment d’Educació. Direcció General 
de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.



El recull pedagògic Una petita mirada al món és una eina per descobrir, amb els més 
petits, la gran quantitat de coses que tenim en comú amb els nens i nenes d’altres països, 
especialment d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Materials adreçats a mestres d’Educació 
Infantil i Primer Cicle de Primària per fomentar valors com la solidaritat i el respecte als 
altres. 

Treballant la multiculturalitat a l’escola
amb ‘Una petita mirada al món’

Treballar la diversitat cultural a les aules és 
una necessitat pedagògica cada cop més 
evident que coincideix amb la realitat dels 
nostres centres educatius i de la societat 
en general. I fer-ho durant els primers anys 
de formació dels alumnes és fonamental 
per assimilar amb plena normalitat realitats 
diferents a la nostra i fomentar valors bàsics 
com la solidaritat i el respecte als altres.

Amb aquests objectius, l’Escola Jaume II 
del Perelló (Baix Ebre) ha treballat per segon 
curs consecutiu amb el KitCaixa Una petita 
mirada al món, que ofereix l’Obra Social “la 
Caixa” a través del seu projecte pedagògic 
eduCaixa. Els kits són materials educatius 
sobre una temàtica en concret que els centres 
poden demanar en préstec de manera gratuïta 
per un període de tres setmanes o un mes.

Una petita mirada al món és pensat per tal 
de treballar la multiculturalitat a través de 
l’adaptació de contes, jocs i cançons d’ar-
reu del món. Es dirigeix a professors d’E-
ducació Infantil i Primer Cicle de Primària 
que, a partir de múltiples propostes, poden 
extreure’n activitats per fer a l’aula. 

La formació amb els alumnes s’aborda a 
partir de dues vessants: per una banda, el 
coneixement del món mitjançant les seves 
múltiples realitats culturals, i de l’altra, 
la presa de consciència dels sentiments 
propis, la seva gestió i expressió.

REDACCIÓ EDUCAIXA
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Apropar la realitat dels països                             
en desenvolupament als més petits

Tal com expliquen els responsables d’Edu-
cació Infantil i Primària de l’Escola Jaume II, 
el kit d’eduCaixa destaca per “la varietat 
de propostes que planteja i el treball de la 
multiculturalitat”. 

A partir de sessions de 45 minuts per aula, 
“hem pogut apropar de manera lúdica als 
nostres alumnes el dia a dia dels nens i 
nenes que viuen en països en desenvolupa-
ment a través d’aspectes molt vinculats a 
la infància”. L’adaptació de jocs, cançons 
i llegendes originàries “fa que els més 
menuts s’adonin que, encara que vivim 
en circumstàncies molt diferents, els 
sentiments i les emocions de les persones 
són les mateixes arreu”.

Els docents d’aquest centre valoren molt 
positivament l’experiència de treball amb 
els materials del kit: “a partir de propostes 
que integren el joc i altres components lú-
dics ens és molt més fàcil fomentar valors 
com la solidaritat i el respecte”. Tampoc 
s’ha d’oblidar que els més petits no solen 
tenir prejudicis i viuen la interculturalitat 
com una realitat absolutament normal, tant 
a l’aula com fora de l’escola. 

Malgrat això, és important que des de 
la formació inicial els alumnes treballin 

competències socials i ciutadanes i Una 
petita mirada al món proposa “materials 
molt motivadors” en aquest sentit.

Les propostes didàctiques d’Una petita 
mirada al món

Aquests materials es componen d’una 
col·lecció de deu contes tradicionals de 
diferents indrets del món, que han estat 
adaptats perquè puguin explicar-se a 
classe. Per reforçar la narració es posa a 
disposició dels docents una il·lustració 
que mostra l’escena més important de 
cada història.

A més dels contes, el kit inclou vuit jocs 
tradicionals de diverses cultures que es 
poden posar fàcilment en pràctica a l’aula 
o al pati. Molt relacionat amb els jocs, hi 
trobem també el “taller” de construcció 
de joguines: a partir d’un petit manual 
d’instruccions els professors disposen de 
propostes per elaborar quatre joguines 
tradicionals, seleccionades perquè es 
puguin construir fàcilment amb materials 
de l’entorn i utilitzar-les després a l’aula 
o al pati.

Les cançons tradicionals són un altre dels 
eixos d’Una petita mirada al món. Se n’han 
triat nou procedents dels cinc continents. 
Les cançons han estat escollides per la 
melodia i per la història que expliquen i 



es poden treballar en la llengua original i 
adaptades (sense lletra) per cantar-les a 
classe. Docents i alumnes disposen de les 
lletres de totes les cançons, les partitures 
i la traducció perquè es puguin comentar.

A més, un gran mapamundi permet localit-
zar el lloc d’origen dels contes, les cançons, 
els jocs i les joguines tradicionals que es 
treballen a l’aula.

Incidència en l’educació socioemocional

Els sentiments que tenim resulten bàsics 
per tal de poder entendre la realitat que ens 
envolta. Per això, algunes propostes del kit 
són pensades especialment per analitzar i 
saber expressar els sentiments. En concret, 
s’ha creat una sèrie de jocs que permeten 
parlar i reflexionar sobre els sentiments i 
les emocions que provoquen les situacions 
quotidianes i que són comunes a tots els 
països encara que els contextos siguin 
molt diferents.

L’educació socioemocional és un aprenen-
tatge bàsic que ajuda els alumnes a des-
envolupar-se d’una manera competent en 

l’entorn, els proporciona eines per afrontar 
conflictes i situacions adverses i els reforça 
l’empatia i la comprensió dels altres.

El resultat d’aquesta formació, durant 
molts anys oblidada als plans d’estudi, és 
que els nens i els joves són més feliços; el 
resultat col·lectiu és que permet construir 
un món més just, pacífic i sostenible, ca-
racterístiques que enllacen directament 
amb els objectius pedagògics d’Una petita 
mirada al món.
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Mirades
Dades persistents, reptes 
pendents, horitzons llunyans

ANTONI TORT BARDOLET

Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

Al llarg de l’any 2016, que 
ja està arribant al seu tram 
final, hem pogut llegir nous 
informes internacionals so-
bre l’estat de la infància i 
de l’educació. Així l’habi- 
tual document de l’OCDE, el 
conegut com a “Education 
at glance”, un cop d’ull a 
l’educació, assenyala ten-
dències en un bon grapat 
de països desenvolupats i 
orienta les polítiques edu-
catives futures, “indispen-
sables per al benestar de 
les nostres societats i per 
al desenvolupament de 
les nostres economies”, 
diu l’informe. No sembla, 
però, que el benestar de les 
persones i l’evolució econò-
mica vagin de bracet. Les 
desigualtats persisteixen 
en alguns àmbits i sectors, 
especialment en la bretxa 
de gènere, en els joves que 
no estudien ni treballen, en 
l’educació d’adults.

En conseqüència, els ob-
jectius de la UNESCO fi-
xats en l’“Agenda 2030 
per al Desenvolupament 

Sostenible” que va ser 
aprovada pels caps de go-
vern a Nova York, són enca-
ra molt lluny. Hem posposat 
els objectius que hi havia 
per al 2015 perquè no els 
hem acomplert i hem posat 
la fita més enllà. L’objectiu 
4 d’aquesta “Agenda...” 
estableix que cal “Garan-
tir una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota 
la vida per a tothom.” Hi 
ha avenços però són insu-
ficients. La matrícula en 
l’Educació Primària en els 
països en desenvolupament 
ha arriba al 91%, però 57 
milions de nens segueixen 
sense escolaritzar, més de 
la meitat dels quals viuen 
a l’Àfrica subsahariana. 
D’altra banda, el 50% 
dels nens en edat de rebre 
educació primària però que 
no assisteix a l’escola viu 
en zones afectades per con-
flictes i dels 103 milions de 
joves que no tenen un ni-
vell mínim d’alfabetització, 
més del 60% són dones.



Un altre estudi, “Equi-
tat per als infants”, de la 
UNICEF, ens ha descrit la 
persistència de la desigual-
tat i els seus efectes en la 
infància. Calen deu anys 
perquè es notin avenços 
en la reducció de les desi-
gualtats. I com diu l’infor-
me, potser deu anys sembla 
un període massa curt per 
esperar una reducció sig-
nificativa de la desigualtat, 
però per a una criatura, es 
tracta de la major part de 
la seva infància. No només 
vol dir que se li està negant 

la possibilitat de començar 
amb bon peu, sinó que so-
vint també es posen traves 

a les seves oportunitats de 
prosperar d’adult.
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En un terreny més concret 
però també ben preocu-
pant, cito un tercer in-
forme, “Les desigualtats 
socials i migratòries, com 
l’escola les amplifica?” del 
Consell Nacional d’Avalua-
ció del Sistema Escolar 
francès (CNESCO). El do-
cument alerta que l’escola 
no només redueix sinó que 
agreuja les desigualtats, 
perquè a les desigualtats 
d’origen familiar, cada 
etapa escolar introdueix 
modalitats de desigualtat 
(en el tracte, en la manca 
d’informació, en el valor 
dels títols, en el suport ex-
traescolar) que s’acumulen 
i es reforcen.

Podríem citar uns quants 
informes més, també del 
nostre país, però en aques-

tes breus mirades al pano-
rama internacional consta-
tem la persistència tossuda 
de les dades de desigualtat, 
malgrat que des del punt de 
vista individual coneguem 
trajectòries de resiliència i 
històries de superació. Les 
dinàmiques estructurals 
d’un món injust ens situen 
sempre en uns avenços in-
suficients davant els reptes 
d’una humanitat que té el 
dret a créixer i a educar-se 
en un entorn de benestar. 
Els horitzons són molt lluny 
i la infància és una etapa 
curta, a vegades molt curta.

Fa catorze mesos, la fotò-
grafa Nilufer Demir va re-
tratar el cos inert del petit 
Aylan Kurdi ofegat a la plat-
ja de Bodrum. La imatge va 
commoure el món i molts 

dels seus dirigents, o això 
és el que aquests van dir. 
Només un any després, la 
xifra d’infants ofegats a la 
Mediterrània quan fugien 
de la guerra ha augmen-
tat en més de cinc-cents. 
Cinc-cents aylans. Per a 
ells, els horitzons d’anar a 
escola, una perspectiva de 
deu anys, les agendes mun-
dials, el 2030, ja són molt 
lluny, ja no hi són.



Deu anys després… 
Marta Mata i Garriga

JOAN SOLER MATA

Mestre i pedagog

El passat 27 de juny de 2016 
va fer 10 anys de la mort de 
Marta Mata i Garriga, esde-
vinguda l’any 2006, quan 
se celebrava el 75è aniver-
sari de la proclamació de la 
Segona República. El tema 
de l’educació i l’escola de la 
República va marcar la tra-
jectòria de la Marta Mata i va 
contribuir a construir el seu 
ideari pedagògic. En els seus 
textos i parlaments hi tro-
bem nombroses referències 
de les quals sempre extreu 
noves lliçons de pedagogia.

Aquesta mirada a la Marta 
Mata està feta a partir de la 
lectura d’alguns dels seus 
textos sobre l’educació re-
publicana.1 És una mirada 
que pretén dialogar amb al-
gunes idees que encara són 
vàlides per construir l’edu-
cació i l’escola del present i 
del futur. Són deu idees per 
recordar deu anys sense la 
Marta Mata.

1. L’escola com a bon-lloc

“Curso 1931-32. La escue-
la es bonita y alegre”

1. Es tracta de la lectura dels textos 

següents: “Per l’escola pública: Car-

ta a Mariano Pérez Galán” (1988); 

“L’educació pública, l’escola públi-

ca” (1999); “Mi currículum de la 

República” (2006); “La conjunció 

astral de l’educació en la Segona 

República” (2006); “El somni edu-

catiu de la II República” (2006).

L’escola és el lloc central 
de la infància en la utopia 
educativa que calia cons-
truir. L’escola és un lloc i 
un edifici però és molt més: 
és art i és expressió d’hu-
manitat.

2. Els mestres i les mestres

“La señorita nos hace ver 
grados y contrastes y al fi-
nal el friso queda expuesto 
a la altura de nuestros ojos, 
debajo de los grandes ven-
tanales donde asoman las 
ramas ya sin hojas ni pája-
ros, de los plátanos”

La passió per l’educació, 
l’aspiració a la saviesa i al 
coneixement i el compro-
mís amb la infància van ca-
racteritzar aquells homes 
i dones que van exercir el 
mestratge a l’escola repu-
blicana. Això no s’impro-
visa i per això la formació 
dels mestres va ser una 
prioritat.

3. La política educativa

“La consecució de l’escola 
pública necessita la fei-
na de cada dia, en tots i 
cada un dels llocs on som, 
a l’escola, a la universitat, 
a l’administració, però so-
bretot necessita horitzons 
conceptuals i geogràfics 
tan amplis com sigui pos-
sible abastar”
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El somni de construir un 
país a través de l’educació 
requereix la conjunció de 
molts esforços i, sobretot, 
el disseny i aplicació d’una 
política educativa que miri 
cap a l’escola pública en el 
sentit d’escola per a tothom 
i posi l’infant en el centre 
de la seva mirada.

4. La cultura

“Els qui llavors érem nens i 
els nostres pares, que gau-
díem dels grups escolars de 
les ciutats i les escoles gra-
duades de moltes viles, i les 
Misiones Pedagógicas per a 
les altres i per a la ruralia, 
participàvem de la convic-
ció que s’estava construint 
un futur col·lectiu”

L’educació ha d’anar més 
enllà de l’escola. L’educa-
ció és música, art, litera-
tura, etc. Per això cal im-
pulsar les biblioteques, els 
teatres, les cases de cultu-
ra, etc. El dret a l’educació 
també és el dret i l’accés 
a la cultura per a tothom.

5. La ciutadania

“La senyoreta va llegir sen-
cera (la meva redacció) tot 
assenyalant que ‘les meves 
companyes i jo’ era una 
bona manera de començar 
una redacció”

Els espais de la infància 
eren la natura, el jo inte-
rior, el grup i, al capdavall, 
la humanitat. L’educació 
s’apuntalava en els valors 
cívics, la convivència i la 

cooperació, la llibertat, la 
pau i la democràcia.

6. Una Escola Nova

“Descubrimos una nueva 
manera de hacer las cosas, 
una nueva metodología, 
distinta de todo lo que ha-
bíamos hecho hasta enton-
ces”

L’Escola Nova, que s’es-
campava arreu a través 
de congressos, viatges i 
publicacions, era el model 
damunt el qual s’edificava 
el nou edifici republicà. 
Els principis d’adhesió a 
la Lliga Internacional de la 
Nova educació proclamats 
a Calais l’any 1921 i els 30 
punts de Ferrière assenya-
laven el camí a seguir. Era 
una escola amb diferents 
adjectius (activa, progres-
siva, del treball, etc.); més 
oberta i integradora que 
amb voluntat d’exclusivitat. 
L’escola de qualitat sempre 
és nova perquè és una esco-
la que aprèn i avança.

7. Un moviment

“Una conjunció astral, o 
més d’una, no d’altra ma-
nera es pot entendre que 
allò que ha quedat com el 
caràcter més distintiu i ar-
relat en la memòria popu-
lar de la Segona República 
hagi estat l’Educació”

La conjunció va ser de ca-
ràcter personal, professio-
nal i institucional i es va 
convertir en un veritable 
moviment on van confluir 

notables coincidències 
però també divergències 
que feien emergir un veri-
table debat d’idees, condi-
ció imprescindible per fer 
avançar l’educació.

8. L’optimisme educatiu

“Per ser realment escola 
pública, l’escola ha de tenir 
els requisits que li permetin 
afrontar l’educació de tots i 
cada un dels infants, amb 
èxit, l’èxit d’ajudar-los a ser 
persones, ciutadans actius 
d’aquest món”

La nova escola proclamava 
una nova era marcada pel 
pacifisme, l’humanitaris-
me, l’internacionalisme, la 
democràcia i la confiança 
en la infància com el futur 
de la humanitat.

9. Un projecte propi               
i compartit

“Tenir clar tot això era molt 
important el 1975, per a 
aquelles fornades de mes-
tres i llicenciats que està-
vem formulant alternatives 
democràtiques a l’educa-
ció, des de València, Bar-
celona o Madrid”

El llegat del passat, amb 
tota la seva heterogeneïtat 
i complexitat, i la recupe-
ració de la memòria pe-
dagògica ens poden servir 
per actualitzar i repensar la 
nostra concepció educati-
va i el model d’escola i do-
nar-li una identitat pròpia 
compartida amb la comu-
nitat educativa.



10. La imaginació

“Cal alguna cosa més? Se-
gurament sí: imaginació. 
Aquella que permeté fer 
les Misiones Pedagógicas i 
el model d’Institut-Escola, 
3-17 anys, i ara ens exigiria 
fer el de l’Escola-Institut, 
0-18 anys. Quins astres 
caldrà que es trobin?”

L’educació sempre reque-
reix la valentia de fer un 
pas més per no quedar-nos 
instal·lats en el conformis-
me o l’autocomplaença. Si 
ens enfilem a les espatlles 
dels gegants sempre veu-
rem una mica més enllà.

I un epíleg...

“Que tot és necessari per 
entendre i comprendre un 
infant i per ajudar-los a tots 
a créixer, i ajudar els pares 
en concret, i la societat en 
general, a comprendre’ls i 
ajudar-los”

En imaginar aquest “tot 
necessari”, la nostra par-
ticular mirada ens evoca la 
importància de generar el 
debat d’idees (de pedago-
gia, de filosofia, de políti-
ca...) entorn de l’educació i 
de la necessitat de generar 
aquestes idees; ens alerta 
dels perills de la instituci-
onalització (o uniformitza-
ció?) de les innovacions; 
ens recorda el compromís 
amb la infància i, avui, amb 
aquells que viuen en la po-
bresa o el risc de viure-hi; 
ens exigeix formar mes-
tres capaços de construir,  

i desenvolupar un projecte 
pedagògic, i identificar-s'hi; 
ens orienta vers una escola 
centrada en l’aprenentatge 
i, per tant, en l’infant que 
és qui aprèn; ens aconsella 
el coneixement del passat 
i, al capdavall, ens desafia 
a actuar amb valentia i, si 
cal, amb desobediència. De 

fet, el “tot necessari” és tan 
extens com l’amplitud del 
paisatge que els nostres 
ulls poden albirar des del 
terrat de Cal Mata de Sai-
fores.
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Un innovador que segueix
inspirant-nos: 50 anys de 
la mort de Célestin Freinet 
(1896-1966)

Aquest passat mes d’oc-
tubre s’han complert 50 
anys de la mort de Célestin 
Freinet (1896-1966), un 
mestre francès d’orígens i 
vocació profundament ru-
rals, que va tenir un prota-
gonisme important en la in-
novació escolar del segle xx.

Em prendré el mig segle 
transcorregut des de la seva 
mort com un pretext per actu-
alitzar el seu llegat en el con-
text educatiu i social actuals.

Freinet representa la passió 
i la vocació educatives d’una 
manera pregona, continuada 
i incansable. Va posar les ba-
ses per crear un moviment 
pedagògic popular, on els 
mestres i les mestres hi te- 
nien un rol central, junta-
ment amb les famílies i els 
alumnes. Va suggerir, coordi-
nar i animar al llarg de qua-
tre dècades una gran varietat 
d’iniciatives ciutadanes, so-
cials, sindicals i educatives.

La seva figura va inspirar i 
continua inspirant milers 
d’educadors de diferents 
països, cultures i ideologies.

A l’Estat espanyol, i particu-
larment a Catalunya, la figu-
ra de Freinet i del moviment 

cooperatiu va contribuir a 
accelerar (amb d’altres ac-
tors socials, polítics, sindi-
cals i educatius) els canvis 
que van fer possible superar 
l’escola franquista, tradici-
onal, autoritària i nacional-
catòlica.

En aquests cinquanta anys 
el món ha canviat de manera 
vertiginosa, arrossegant l’es-
cola i la comunitat educativa 
cap a escenaris inèdits, que 
han canviat per sempre més 
la nostra relació amb el sa-
ber i la cultura. Em fixaré, 
de manera breu, en quatre 
qüestions que il·lustren 
aquestes transformacions, 
per mostrar com Freinet va 
saber interpretar de mane-
ra perspicaç el seu context 
històric per tal de posar-lo al 
servei d’una educació críti-
ca, col·laborativa i innovado-
ra, tant en els seus mètodes 
com en les seves relacions. 
Espero que aquests quatre 
punts evidenciïn els ponts 
que podem estendre entre 
les iniciatives de Freinet i els 
desafiaments educatius de 
les dècades recents.

La primera qüestió fa refe-
rència a les noves tecnolo-
gies, les famoses TIC. Proba-
blement es tracta del canvi 

JOSÉ GONZÁLEZ MONTEAGUDO

Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación y 

Pedagogía Social
Facultad de Ciencias de la 

Educación.
Universidad de Sevilla.



més determinant i decisiu a 
l’hora de redefinir els nous 
temps culturals i educatius. 
Les noves tecnologies estan 
transformant de manera ir-
reversible la comunicació, 
la producció i la difusió de 
coneixement, la creació 
d’identitats i la construcció 
d’experiències. Freinet va ser 
un gran innovador en aquest 
àmbit, estudiant i aplicant 
les contribucions de la prem-
sa, la ràdio, el cinema i les 
diferents arts al procés edu-
catiu. Els darrers anys de la 
seva vida va continuar explo-
rant camins nous, creant un 
grup de treball per investigar 
i integrar les aportacions de 
l’ensenyament programat, les 
cintes d’ensenyament i les 
fitxes autocorrectives. Tota 
una vida dedicada a prendre 
el pols als avenços tecno-
lògics i a posar-los al servei 
d’una escola adaptada a les 
noves tendències. Potser ho 
podríem anomenar “huma-
nisme amb tecnologia”.

El segon element que vull 
evocar al·ludeix a la perspec-
tiva crítica, emancipatòria i 
resistent. Freinet sempre va 
treballar en aquesta línia, an-
ticipant corrents de pensa-
ment i pràctiques educatives 
que floririen després del Maig 
del 68 i dels canvis que van 
posar al centre de l’agenda 
social els drets dels infants 
i els joves, de les dones, de 
les minories i dels exclosos. 
Enfront de les ideologies to-
talitàries, del poder polític 
controlador, enfront de les 
influències dels grans grups 
econòmics, dels abusos i 

les arbitrarietats, enfront de 
les desigualtats, Freinet va 
alçar una bandera blanca 
feta amb retalls de diàleg, 
tolerància, llibertat i esperit 
crític. L’objectiu era educar 
per eixamplar la ment i el 
cor, per obrir camins de pau i 
d’universalitat, per aprendre 
junts en un context educatiu 
constructiu i ecosostenible, 
en aliança amb els grups més 
innovadors i alternatius.

La tercera idea que vull es-
mentar té un component 
més metodològic, més pro-
per a l’aula i a la pràctica 
educativa. Si una cosa és evi-
dent quan observem l’actual 
desenvolupament educatiu, 
és que no podem limitar-nos 
a transmetre i a repetir. Hem 
de crear, recrear i construir, 
en un sentit cognitiu i indivi-
dual, sí, però també grupal, 
relacional i emocional. Els 
educadors hem d’assumir 
la tasca de construir el co-
neixement en grup, d’acom-
panyar i validar l’experièn-
cia quotidiana, de facilitar 
processos d’aprenentatge 
profunds i transformadors. 
Des d’aquesta perspectiva, 
Freinet va promoure un so-
cioconstructivisme cogni-
tiu, emocional i estètic, que 
constitueix tot un programa 
d’investigació i d’acció, fet 
des de la base, liderat pels 
educadors i recolzat en la 
participació de l’alumnat.

La quarta i darrera idea 
pretén connectar el llegat 
de Freinet amb l’interès 
d’aquests últims anys cap 
als components ciutadans i 

interculturals de l’educació. 
El nostre món globalitzat i 
connectat ha intensificat 
les diversitats intercultu-
rals, les migracions i les 
mobilitats, tensionant la 
societat tradicional basada 
en l’estat nació i mostrant 
les contradiccions entre els 
drets humans universals i 
les polítiques dominadores 
dels grans blocs geopolítics 
i del capitalisme neoliberal. 
En els moments actuals, a 
Europa i a escala més global, 
assistim perplexos a una cri-
si sense precedents de la po-
lítica i de la ciutadania. Ne-
cessitem aprofundir en una 
pedagogia de la pau i de la 
tolerància, que sigui capaç 
d’obrir-se a l’alteritat d’allò 
divers i que pugui generar 
un espai social i educatiu 
interculturalment compartit. 
Les lluites socials de Freinet, 
el seu engatjament cívic, el 
seu compromís amb la pau, 
la seva recerca i la seva pràc-
tica de la tolerància crítica, 
la seva aposta per una edu-
cació ciutadana i universa-
lista, tot plegat forma part 
d’un llegat que hauríem de 
fer créixer i de redefinir en 
aquests nous temps que ens 
han tocat de viure.

Per tot el que hem dit, val 
la pena fer una nova mira-
da a Freinet i al seu mo-
viment cooperatiu, per tal 
d’actualitzar la ideologia i 
la pràctica d’una pedagogia 
innovadora, crítica i oberta a 
l’esperança i al futur.

<monteagu@us.es>
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Bla, bla, bla

És divendres i són les onze 
de la nit. Surto del teatre 
ràpid, l’obra m’ha agradat 
però he de fer via cap a Fon-
tajau. Demà a primera hora 
he de ser a Barcelona i, per 
no haver de matinar ni jugar-
me-la amb la Renfe, deci-
deixo marxar cap a la capital 
avui mateix. Com que sóc 
una dona moderna, hi vaig 
amb un bla bla car. He estat 
de sort perquè un tal Dani, 
que ve de Niça, passa per 
Girona just a aquesta hora 
i em portarà fins a Sagrada 
Família. Em desprenc de 
l’ambient progre del teatre 
i mentre camino cap al meu 
destí vaig recordant la gent 
que he conegut viatjant amb 
cotxes compartits. El cop 
més sonat, sens dubte, va 
ser la vegada que vaig anar 
a Tolosa amb una furgoneta 
carregada amb dos nois ar-
gentins, dos rastafaris, una 
parella d’anglesos, una noia 
italiana, un fisioterapeuta 
de Barcelona, dos gossos i 
jo mateixa. Va ser un viatge 
llarg i incòmode, però vam 
riure molt. Una autèntica 
aventura.

A un quart de dotze estic 
plantada a la rotonda on 
hem quedat. Miro els cot-
xes que s’acosten intentant 
endevinar quin serà el que 
em portarà al meu destí. 
Un de petit, negre, amb 
els vidres tintats, s’atura 

davant meu. S’abaixen les 
finestres i apareixen quatre 
nois joves, de pell morena, 
de procedència o descen-
dència sens dubte d’algun 
país magrebí. Tots els seus 
ulls em miren fixament.

—Elena?—em diu el con-
ductor allargant el coll per 
veure’m bé.

Em quedo glaçada. Vacil-
lo uns instants mentre el 
meu cervell es debat a tota 
velocitat. No, no hi pujaré 
a aquest cotxe. Però, per 
què?, em recrimino. Recor-
do la furgoneta carregada 
d’argentins, de rastafaris... 
Per què no vaig dubtar en 
aquella ocasió? Sí, hi pujo.

—Sí, sóc jo, però... —torno 
a fer una ullada a les mira-
des inquisidores d’aquells 
quatre homes foscos.Ni 
boja pujaré a aquest cotxe.

Però hi pujo. I en el mateix 
moment en què tanco la 
porta ja m’estic maleint els 
ossos. Dins del cotxe només 
silenci i foscor. Esbosso al-
guna frase, per trencar el gel, 
però només rebo monosíl-
labs. M’incomodo. Penso el 
pitjor. Sóc una inconscient, 
he abandonat la meva vida 
a mans de quatre descone-
guts que, segur, pararan a 
la primera sortida, em vio-
laran, m’esquarteraran i  



en deixaran els trossos a la 
cuneta. Noto com la suor 
em regalima per tot el cos. 
Intento calmar-me, raciona-
litzar la situació: quin inte-
rès haurien de tenir aquests 
nois en una persona qualse-
vol com jo? Per què hauri-
en de fer-me mal? Ho tinc 
clar: no és pel fet que siguin 
nois; no és perquè siguin les 
dotze de la nit; tampoc és 
pel silenci. El que aterreix 
és que siguin marroquins, 
musulmans, jihadistes? Per 
què em ve al cap aquesta 
paraula de forma tan im-
mediata? Qui s’ha escolat a 
dins del meu cervell i m’ha 
tatuat a l’inconscient totes 
aquestes pors, tots aquests 
prejudicis? Per què, en can-
vi, no em van fer por els ar-
gentins? Qui i com ha trobat 
la manera de traspassar el 
que penso de forma racional 
per dominar la meva part ir-
racional, la part que no puc 
controlar, les meves emoci-
ons? Intento asserenar-me 
i fer ús de la raó, rememoro 
tot el meu ideari teòric: no 
són les cultures el que xo-
quen, són les ignoràncies. 
Ens han venut la moto... 
Ho sé. Aleshores, a la pràc-
tica, si el que penso i el que 
sento no casa, tot el que he 
estat defensant fins ara és 
pura xerrameca?

Un garbuix de cavil·lacions 
sobre l’existència humana 
aconsegueixen distreure’m 
i a poc a poc el meu cor tor-
na a bategar a una velocitat 
prudencial. Em miro discre-
tament aquells homes. Tots 
tenen la mirada clavada a la 

carretera. Potser el silenci 
es deu tan sols al cansa-
ment. Quina absurditat ha-
ver estat tan desconfiada. 
Però, de sobte, la mà d’en 
Dani prem l’intermitent i el 
cotxe es desvia cap a la sor-
tida de la Roca del Vallès. 
Els interrogo amb els ulls, 
però continua el silenci, les 
mirades fixes. A la rotonda 
veig un cotxe aturat amb 
els quatre intermitents, el 
maleter obert, un home que 
fuma. Em marejo. Faig el se-
nyal de la creu. M’acomia-
do de la vida. Em sap greu 
marxar així, sense haver dit 
adéu a les persones esti-
mades, sense haver deixat 
descendència, sense haver 
pagat la hipoteca. El cotxe 
s’atura. Noto un dit que em 
toca el braç. 

—Perdona, jo baixo aquí. 

Ah, és clar, baixa aquí. I 
l’home s’acomiada d’en 
Dani, i els quatre que que-
dem seguim el camí. Al 
conductor li entra la xer-
rera: d’on sóc, on vaig, a 
què em dedico... Tantes 
preguntes em generen des-
confiança, l’enganyo, i ell 
m’escolta amb un interès 
acaparador. Potser només 
vol amenitzar el que queda 
de viatge. M’ho faig venir bé 
i li pregunto si hi ha molts 
controls a la Jonquera, si 
els han aturat. Em diu que 
sí, em parla del terrorisme, 
de la por i de la desconfian-
ça de la gent. M’empasso la 
saliva. Arribem a Barcelo-
na, em deixa més a prop en-
cara del meu destí. Baixem 

del cotxe, em fa dos petons 
i em desitja sort. Jo també 
n’hi desitjo. M’ajupo, faig 
un petó a terra. Quan m’ai-
xeco miro al meu voltant: al 
carrer hi transiten persones 
d’arreu del planeta que em 
passen pel costat indife-
rents. Bufo, indignada amb 
el món que em manipula i 
que em vol inculcar un pen-
sament únic. I indignada 
amb mi mateixa per haver 
caigut al seu parany.

Dissabte al migdia rebo un 
correu electrònic. En Dani 
ha deixat un missatge al 
meu perfil del Bla bla car: 
L’Elena és molt puntual i 
molt simpàtica. Tanco el 
missatge i, mentre intento 
calmar els remordiments, 
em faig una única promesa: 
a partir d’aquest moment 
analitzaré cada titular dels 
diaris, cada cartell publici-
tari, cada frase de les tertú-
lies, dels llibres, i intentaré 
desxifrar tots i cada un dels 
missatges subliminals que 
ens bombardegen per tots 
els mitjans. I em recorda-
ré qui s’amaga al darrere, 
quin propòsit té i què vol de 
mi per no deixar-me atrapar 
mai més a la seva xarxa. 
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De Gemma París i Mar Morón
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2015

Abecedari Gaudí

Abecedari Gaudí

L’Abecedari Gaudí1 és un recull de lletres, 
imatges i paraules creat a partir de les 
fantàstiques obres d’Antoni Gaudí, amb 
la inquietud d’apropar l’art a les escoles, 
i ajudar que l’aventura d’aprendre a llegir 
i escriure estigui acompanyada per una 
immersió en la vivència d’experiències 
estètiques que enriqueixin l’imaginari 
visual dels infants i col·laborin a potenciar 
la creativitat de cada un d’ells. Entenem 
també que cada una de les imatges pot 
esdevenir un punt de partida perquè la 
mestra o el mestre i els infants iniciïn un 
projecte artístic relacionat amb les obres 
d’Antoni Gaudí. L’Abecedari Gaudí ens ofe-
reix apropar el llenguatge de l’arquitectura, 
sovint massa llunyà de la realitat escolar, i 
conèixer l’obra d’un arquitecte de reconegut 
prestigi amb una mirada més propera a les 
recerques dels infants.

L’Abecedari Gaudí es nodreix de l’infinit uni- 
vers gaudinià per transportar l’infant més 

1. Els quatre Abecedaris Gaudí –català, castellà, anglès 

i francès– són diferents.



enllà de la literalitat durant el moment 
d’aprenentatge de la lectura, un estadi en 
què l’incipient diàleg lingüístic i visual amb 
el món pot obrir-se a milers de possibilitats 
de representació, materials, formes, colors, 
textures... tot aprenent a aturar la mirada en 
mons fantàstics i omplir el seu imaginari de 
prodigioses interpretacions i creacions.2 

Passejant pels edificis que va construir 
l’arquitecte Antoni Gaudí tenim la sen-
sació de recórrer l’interior d’un conte. A 
les façanes i terrats hi viuen dracs i altres 
animals mitològics; entre columnes i arcs 
hi podem trobar insectes, creus o bolets; 
les xemeneies tenen forma de guerrers 
o d’arbres; les finestres estan plenes de 
colors i corbes; a les golfes podem trobar 
ocells o àligues; els balcons ens recorden 
les ones del mar i les baranes simulen 
algues; les habitacions tenen parets i 
sostres sinuosos com la casa de Hänsel i 
Gretel; els passamans de l’escala semblen 
vèrtebres d’animal marí; els bancs ondulen 
i estan plens de tots colors i formes que 
ens connecten amb la natura. 

Tot és possible en el món de Gaudí! 
Contemplar qualsevol dels seus edificis          
és viure una sorpresa darrere una altra

Gaudí va ser un personatge valent que va 
estar ben obert als estímuls de la vida, prin-
cipalment a la natura, que es va impregnar 
de totes les seves característiques, des de 
les percepcions més sensitives fins a les es-

2. Editorial Gustavo Gili: <http://ggili.com/es/tienda/pro-

ductos/abecedari-gaudi?taxon_id=610>.

pirituals, envaint les seves obres d’aquestes 
emocions. Gaudí va ser un artista original, 
perquè es va inventar coses noves sense 
allunyar-se dels orígens i de l’artesania. 
Va anar més enllà com a arquitecte, com 
a dissenyador, com a escultor, com l’artista 
polifacètic que va ser. 

Tots hem somiat alguna vegada a viure en 
una casa de fades, hem imaginat que els 
edificis fossin de colors més alegres, hem 
desitjat eixamplar les parets del menjador 
per aconseguir espais més orgànics, hem 
volgut viure envoltats de natura… Gaudí ho 
va fer possible. Davant els seus edificis ens 
quedem meravellats, sorpresos, atrets per 
la gran imaginació que tenia per crear noves 
formes i espais, per omplir-los de colors, 
per inventar-se tècniques extraordinàries, 
per fer possible allò més difícil, fer realitat 
part dels nostres somnis! 
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Infants llegint l’Abecedari Gaudí a l’escola dels Encants, Barcelona.    

La seva immensa imaginació és el que atrau 
tant a petits com a grans, tant a barcelo-
nins com a francesos o japonesos, perquè 
els seus edificis no estan construïts tan 
sols per viure-hi, sinó també per poder-hi 
somiar, per viure una vida diferent, plena 
de màgia i creativitat.

Podeu trobar l’Abecedari Gaudí en català, 
però també l’hem publicat en castellà, 
anglès i francès, per tal que arribi també 
a mans d’infants que tenen com a llengua 
materna aquests idiomes, o a les de per-
sones que els aprenen.

Amb l’Abecedari Gaudí intentem anar més 
enllà dels abecedaris tradicionals, tal com 
va fer aquest arquitecte amb tota la seva 
obra, per aconseguir que l’aprenentatge de 
la lectura transporti també l’infant a mons 
creatius, apropant-lo a milers de possibi-
litats de representació, de materials, de 
formes, de colors, de textures... tot apre-
nent a aturar la mirada, entrant en aquest 
món fantàstic i omplint el seu imaginari 
de grans possibilitats de representació i 
creació. L’Abecedari Gaudí pot ser un punt 
de partida per suggerir mil aventures artísti-
ques. Aprendre a escriure, a llegir i a crear 
amb l’Abecedari Gaudí potenciarà en els 
infants la il·lusió per continuar construint 
també alguns dels seus desitjos, de manera 
creativa, única i personal.

Volem acabar aquesta ressenya amb els 
comentaris de la Mariona Trabal, mestra 
de l’escola Orlandai i responsable de la 
biblioteca de l’escola: “Les imatges són 
d’una bellesa extraordinària, i la maqueta-
ció del llibre, també. Mar Morón i Gemma 
París pensen que les escoles estan plenes 
d’imatges estereotipades i, en canvi, l’art 
és poc present a l’educació infantil. Es 
decidiran les mestres d’Infantil a utilitzar 
aquests llibres com a material d’aula? O 
bé senzillament per ser gaudits (mai millor 
dit!) tot passant-ne les planes?”.3 Esperem 
que s’utilitzin molt a les aules, Mariona, 
que els nens i les nenes IMAGININ, CREÏN, 
INVENTIN… a partir de l’Art i en aquest 
cas, de les obres de Gaudí… I VALORIN, 
GAUDEIXIN I CUIDIN EL SEU PATRIMONI 
que, com diu el Jaume Santmartí i Verda-
guer, director de la Càtedra Gaudí-ETSAB 
de la UPC, els catalans i catalanes “po-
dem gaudir a casa nostra, i des de la fila 
zero, de l’obra d’aquest arquitecte únic i 
universalment reconegut”.4

3. Escola Orlandai: <http://bibliotecaorlandai.blogspot.

co.uk/2015/11/abecedari-gaudi-de-mar-moron-i-gem-

ma.html>.

4. Morón, M.; París, G. Abecedari Gaudí. Barcelona: Gusta- 

vo Gili, 2014. P. 4.
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