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L’avaluació és la pedra angular on descan-
sa tot canvi i tota innovació educativa, de
qualsevol model, de qualsevol metodolo-
gia, de qualsevol activitat d’aprenentatge.
I, alhora, hem de reconèixer que és una de
les activitats que més dificultats, dubtes i
contradiccions continua plantejant.
I per què tantes dificultats, dubtes i contra-
diccions? Segurament perque no hem sa-
but crear lligams entre dues maneres de veu-
re i entendre l’avaluació, dues visions peda-
gògiques que cal valorar, si més no, des del
realisme que imposa la quotidianitat.
Una opció, la primera, respon al que s’ha
demanat a l’escola durant moltes dècades
i, per tant, a la nostra experiència com alum-
nes i docents. L’altra, aporta rigor pedagò-
gic, eficàcia i possibilitats de millorar les
relacions entre el professorat, els alumnes i
les famílies. Però, per a molts, és encara un
model teòric, alhora que una exigència que
ens fa, de fa anys, la legislació.
La veu de l’experiència. Venim d’un siste-
ma on l’avaluació era i és, en bona mesura,
un instrument per controlar, sancionar, pre-
miar i seleccionar l’alumnat. Una eina útil
per assegurar l’ordre.
La veu de l’exigència: Avui, el nostre mo-
del educatiu diu que hem d’avaluar per aju-
dar a diagnosticar els possibles obstacles,
conèixer com l’alumnat va superant les di-
ficultats a mesura que va aprenent i ajudar-
lo  a controlar els seus aprenentatges a par-
tir dels èxits, les dificultats i els reptes. Ava-
luem per conèixer millor els alumnes i aju-
dar-los a través del diàleg i de la seva im-
plicació i la de la família, quan calgui i allà
on sigui possible.

No és un tema de modes! L’avaluació que
només val per controlar, que no ajuda a
créixer, a conèixer les dificultats i a supe-
rar-les, ja no és útil i, per tant, no serveix.
L’avaluació que només sanciona ha perdut
socialment el seu valor.
Si l’avaluació només és un resultat final,
una nota, l’avaluació, l’escola i el profes-
sorat es desacredita. Als alumnes i a les fa-
mílies no els interessen aquestes
notes, com tampoc interessa un
metge que diagnostica sense bus-
car, trobar i proposar el remei.
Les notes, sobretot les males no-
tes, no motiven a treballar més,
principalment si no expliquen com
millorar i, menys, si la feina ja és
feta i el procés està tancat.
Difícil, però només des del pro-
gressiu desequilibri, de l’experièn-
cia cap a l’exigència, ens serà pos-
sible avançar cap a una escola mi-
llor, una escola educadora, una es-
cola amb futur.
Els planys i les nostàlgies no aju-
den a avançar, amaguen moltes
més pors i més inseguretats de les
que pensem.
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La formació
que plantegem
Parlem amb Jesús Rul.

entrevista

Si de tota la reforma s’hagués de salvar
una sola cosa, amb quina es quedaria?
El model educatiu implícit en la Reforma
LOGSE sintetitza, a grans trets, els ideals
sobre l’educació que s’inicien en la Il·lus-
tració, i que amb molts esforços es van
anar concretant al llarg del segle XX, es-
pecialment a Europa i als EUA després de
la II Guerra Mundial. Cal salvar moltes
coses, però especialment la idea que l’edu-
cació és un dret de totes les persones, que
es concreta en una educació obligatòria de
llarga durada (10 anys) i en el principi d’a-
prenentatge constructivista.
Perquè seguint l’ideal il·lustrat: «pa i
llums», l’educació il·lumina i eleva les per-
sones per sobre de la limitació asfixiant
de la pròpia experiència.

Si avaluar no és posar notes, què és?
Avaluar és un procés de creació de conei-
xement pràctic (fenomènic i axiològic) so-
bre la pròpia realitat avaluada com a factor
d’aprenentatge, d’orientació de les decisio-
ns i de creació cultural. Posar notes pot ser
un dels seus efectes, però sovint es posen
notes sense estar precedides per l’avaluació.
En aquests casos la justificació de les notes
és l’autoritat del docent a partir de les  se-
ves impressions, valoracions, etc.

Què s’ha de canviar perquè l’avaluació
no sigui només posar notes?
Molts educadors són bons avaluadors dels

processos d’ense-
nyament-aprenen-
tatge. Allò que ens
apropa al món de
l’avaluació és la in-
quietud de conèixer
l’impacte de la nos-
tra pròpia acció
educativa; les cons-
truccions que fa ca-
da alumne de l’en-
senyament rebut; i
l’elaboració d’es-
tratègies per reforçar els èxits i per corre-
gir els errors. També cal tenir capacitat
d’autocrítica, d’anar més enllà. Desprès,
és clar, cal aprendre a avaluar de forma
més sistemàtica i a participar en proces-
sos institucionals d’avaluació, tant de
l’àmbit curricular com de l’organitzatiu.

És una utopia entendre l’avaluació com
un instrument d’aprenentatge?
Des de la perspectiva de les idees és fàcil
entendre-ho, però resulta més difícil incor-
porar-ho en la pràctica professional. Hi ha
moltes inèrcies i costums arrelats. La pràc-
tica de l’avaluació formativa (avaluació
entesa com aprenentatge) comporta co-
neixements específics, actituds favorables,
disposar de tecnologies senzilles i efecti-
ves, així com  d’anar generant una cultura
grupal adient.

Com avaluar els valors, les actituds i els
procediments?
En els continguts curriculars distingim en-
tre coneixements (fets, conceptes...),  des-
treses (procediments, tècniques, habili-
tats...) i valors (actituds, normes...). Des
d’aquests perspectiva analítica, dels proces-
sos d’aprenentatge són susceptibles de ser
avaluats els coneixements i les destreses
adquirides perquè són descriptibles, men-
tre que els valors per la seva naturalesa són
valorables, opinables. A més cal considerar
que la transformació dels valors (de la cul-
tura social, de les normes, etc.) en actituds
personals és un procés llarg vinculat a la

Jesús Rull, mestre, llicenciat en filoso-
fia i pedagogia i master en supervisió i
avaluació de l’Educació. Ha estat pro-
fessor de primària i secundària, ins-
pector d’educació, director del progra-
ma de formació de directius de la Ge-
neralitat de Catalunya, expert en ava-
luació del programa Sòcrates-Come-
nius de la Unió Europea, formador del
professorat en temàtiques relacionades
amb l’organització escolar i currícu-
lum, i autor de diverses publicacions.
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entrevistaformació de la personalitat adulta. Consi-
dero que en l’acció educativa els contin-
guts han de treballar-se globalment, sense
fer disseccions artificials: coneixements,
destreses i valors s’interrelacionen.  La qua-
lificació de docent ha de ser global del con-
tingut ensenyat i après. La nota de l’alumne
ha de poder-se fonamentar descriptivament
(informació) sobre els coneixements i les
destreses, i valorativament (l’opinió aproxi-
mativa del docent) sobre els valors.

Podem avaluar tots els alumnes amb el
mateix criteri i/o exigència?
Un tema abastament investigat. Quan per
avaluació entenem una nota –posem per
cas, un sis i mig o un quatre coma vuit– el
tema no té sortida.
Si per avaluació s’entén un procés de reali-
mentació associat als processos d’ensenya-
ment-aprenentatge en què l’alumne parti-
cipa, i no hi ha la pressió de la nota, s’o-
bren altres possibilitats. Tanmateix, cal
considerar que el professor està impel·lit
a qualificar els alumnes desprès d’un pro-
cés i que, en aquest pronunciament, inter-
venen factors subjectius. El que cal és que
al darrera de cada nota el professor tingui
dades i informació relacionada amb la qua-
lificació.

Podríem avaluar l’alumnat de secun-
dària sense notes?
L’educació secundària està reglada, això
és, està regulada normativament en els
seus aspectes fonamentals. L’avaluació és
un d’aquests aspectes. Les valoracions que
pot posar el professor han de ser matisa-
des entre cinc posicions: insuficient, sufi-
cient, bo, notable i excel·lent.
És clar que es podria avaluar els alumnes
sense posar notes. Hi ha altres possibili-
tats en què el sistema educatiu hauria de
ser  interpretat com un factor de desenvo-
lupament humà sense donar-li tanta impor-
tància a les qualificacions i a l’acreditació
acadèmica, però no són aplicables en el
nostre sistema educatiu actual.

Quin sentit té una reunió d’avaluació?
L’aportació fonamental d’una reunió d’a-
valuació és compartir dades, informació,
i percepcions entre docents i, eventual-
ment, per a la creació de judicis intersub-
jectius de valor sobre els temes avaluats.
Per fer-ho possible és necessari que la re-

unió tingui un ordre i estigui ben prepara-
da. Cal que tots els membres vinguin amb
informació avaluativa sobre els alumnes;
que la coordinació estableixi una metodo-
logia que susciti la integració d’informa-
ció; que els participants puguin interpre-
tar la informació global; que es recullin
per escrit els judicis fonamentats en da-
des i les valoracions. Finalment, que l’ex-
periència avaluativa viscuda realimenti
l’acció docent de cada professor.

L’avaluació formativa es relaciona amb
una determinada agrupació del profes-
sorat?
L’avaluació formativa és una forma d’en-
tendre la relació d’ensenyament-aprenen-
tatge. L’avaluació formativa la gestionen
els professors individualment i col·lectiva.
Els alumnes realitzen els aprenentatges
sota la tutela de determinats professors,
però el conjunt dels aprenentatges i les
seves interelacions afecten diferents pro-
fessors.

Les competències mínimes les tenen tots
els alumnes? Són prou distintives? I el
nivell de coneixements?
La determinació de les competències bà-
siques o mínimes és una decisió política
en cada moment històric. Sempre hi ha un
marge de dubte en la interpretació d’a-
questes competències en un moment do-
nat. És un recurs per a l’educador dispo-
sar de prioritzacions en relació al currícu-
lum. La majoria de les anomenades com-
petències bàsiques són així interpretades
per un gran nombre d’educadors i, en molts
casos orienten l’acció educativa.
L’altra qüestió és la relació entre compe-
tències mínimes i promoció dels alumnes.
¿Què ha de saber un alumne per promo-
cionar? Plantejada així resulta una qües-
tió molt retòrica. El criteri curricular bà-
sic de promoció és la maduresa global que
ha assolit l’alumne com a conseqüència
de l’aprenentatge adquirit. En aquest hi
hauran aprenentatges mínims i d’altres. La
valoració d’aquesta maduresa és una com-
petència docent que té la facultat de qua-
lificar i d’acreditar els alumnes. El que cal
és que ho faci fonamentat en dades i en
informació suficient a través d’un procés
institucional que ha d’ordenar el centre
educatiu a partir dels preceptes legals so-
bre la matèria.
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reflexió No es ven fruita,
sinó llavors
Cal fer fructificar els dons que hem rebut.

A roda o a peu,
des d�Olot a Girona
Una bona excusa per conèixer 12 viles catalanes.

espiell

Una dona va somniar que entrava en una
botiga acabada d’inaugurar a la plaça del
mercat i, tota sorpresa, va descobrir que
Déu era rere el taulell.
– Què hi vens, tu, aquí? –li preguntà.
– Tot el que el teu cor desitgi –li respon-

gué Déu.
Sense gosar creure el que havia sentit, la
dona va decidir demanar el bo i millor que
un cor humà pot desitjar:

– Desitjo pau d’esperit, amor, felicitat,
saviesa i alliberament del temor –digué.

I, després d’un instant de vacil·lació, va
afegir:
– No sols per a mi, sinó per a tothom.
Déu se la va mirar somrient, i li digué:
– Em sembla que no m’has entès bé, es-

timada. Aquí no venem fruita, sinó lla-
vors.

Anònim

La Garrotxa -res a veure entre la semàntica del mot i la gent de la contrada- ens ofereix
múltiples activitats de lleure en equilibri amb l’espai i la natura. La d’avui és una sorti-
da amb bicicleta, per bé que els més valents poden fer-la a peu. El recorregut, que
transcorre per l’antic traçat del Tren d’Olot, resulta una sortida divertida que recoma-
nem per la bellesa dels seus racons i paratges. Aquest trajecte de 57 Km. uneix la ciutat

d’Olot amb Girona,  abasta tres comar-
ques (La Garrotxa, La Selva i El Gironès)
i passa per dotze pobles tot resseguint
les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter.
Si voleu, no us cal fer-la sencera, mal-
grat girar cua representa una tornada amb
pujadó. La nostra recomanació, si podeu,
és deixar un vehicle a Girona i desplaçar-
vos fins a Olot amb un altre vehicle, per
poder cobrir tot l’itinerari des d’Olot fins
a Girona que, a més, resulta pràcticament
de baixada. Es tracta d’una sortida per a
tots els públics. Ara bé, per aquells que
us agrada “batre el coure” no cal que us
diguem que també és permès fer-se des
de Girona.

Als amants de la bicicleta de muntanya, la Garrotxa també us ofereix diversos itineraris
amb diferents nivells de dificultat i durada. Per a vosaltres, us recomanem el que surt
des de l’Antiga Estació del Carrilet de les Preses, que passa per la Vall del Corb i el
Bosc de Tosca i que acaba a la ciutat d’Olot, des d’on agafarem el Carrilet per tornar a
Les Preses. Els que us decidiu tindreu la sort de passar per indrets d’una bellesa ex-
traordinària.
Per a més informació, consulteu l’adreça www.garrotxa.net/atma



5

Progressa adequadament
o necessita millorar?

Si revisem el procés, podrem canviar per millorar.

avaluació

L�AVALUACIÓ PER OBJECTIUS
DE LA MATEMÀTICA
Ester Terribas - EP Sant Antoni

Quan sortim de les sessions d’avaluació
amb la impressió de no tenir nova infor-
mació sobre els alumnes ni noves estratè-
gies o metodologies per aplicar a l’aula,
entenem que són del tot insuficients.
Quan ens pregunten pel significat de les
qualificacions i no tenim respostes clares,
entenem que són insuficients.
Quan qualifiquem un alumne d’insuficient
trimestre darrere trimestre, però no podem
concretar el que sap, només, que no sap el
que hauria de saber, segons el nostre cri-
teri, ens sentim perduts i considerem l’a-
lumne més perdut que no pas nosaltres.
Davant d’això, sorgeixen algunes pregun-
tes: podem sortir satisfets de les sessions
d’avaluació, sentir-nos més informats de
cadascun dels alumnes o poder-los orien-
tar en les seves mancances?
Avaluem per conèixer l’estat de les coses,
per investigar on som i per veure si anem
assolint allò que ens hem marcat d’entrada
i, per tant, per poder rectificar aquelles co-
ses que ens desvien de l’objectiu princi-
pal. Per fer-ho cal saber on anem –tant des
dels seminaris com des dels equips de ni-
vell–, i com volem arribar-hi.
Però, quan posem les notes, ens pregun-
tem: ha après? o bé què ha après?, manté
una actitud correcta? o bé ha millorat la
seva actitud?, fa el que li ensenyem? o bé
fa més coses de les que feia abans?
I encara, més qüestions: Seria possible
avaluar objectius i consecucions? Hi hau-
ria manera d’avaluar els nois en funció
de les seves capacitats? Podem inventar
un sistema de qualificacions que determi-
ni, alhora, el progrés individual de l’alum-
ne i la seva situació respecte al grup clas-
se o respecte als objectius terminals d’una
determinada àrea?

Pot ser una eina motivadora, informar
l’alumne d’allò que esperem d’ell, de com
ho volem i de com ho va assolint.

Sense enganyar-los, informar els pares de
com progressa el seu fill respecte d’ell ma-
teix, de com situem el seu fill respecte els
objectius terminals o la resta del grup.
Pot ser útil, per establir estratègies dife-
renciades, informar-nos d’on és cadascú i
què li demano a cadascú en concret.
Avaluar per objectius pot ser més motiva-
dor per a l’alumne. Ens durà més feina?
Potser sí, perquè haurem de trobar dinàmi-
ques diferents dins de l’aula que ens per-
metin dedicar-hi més temps (treball coope-
ratiu, petits grups, grans grups, desdobla-
ments...).

A mesura que anem fent activitats d’a-
valuació, informem cada noi de la seva
situació respecte d’un objectiu concret.
D’aquesta manera, ell va veient si l’asso-
leix, si li costa molt o poc, i si ho aconse-
gueix o no. Amb informació podem pre-
veure activitats concretes per a certs alum-
nes que no assoleixen algun dels objec-
tius, diferenciades d’aquelles que dema-
nem a d’altres. D’aquesta manera les ma-
teixes famílies no han d’esperar els resul-
tats de final de trimestre.
Els nois als quals costa més d’assolir al-
gun objectiu fan més activitats en relació
a aquest, la qual cosa suposa, a la contra,
que els altres vagin més ràpids; tot és qüe-
stió de respectar els ritmes i així podem
plantejar-nos que els qui, de seguida, asso-
leixen l’objectiu ajudin els qui són menys
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avaluació destres. Potser, d’aquesta manera evitaríem,
per una banda, l’avorriment i, per l’altra,
velocitats diferents en la mateixa aula i, en-
sems, estimularíem els bons pel fet que ha-
ver d’explicar les coses obliga a aprendre-
les millor i, així, guanyem alguna cosa: es-
tem més ben informats de cadascun dels
alumnes. Avantatges, molts; inconvenients,
també! Cal sospesar-ho, contrastar-ho i
prendre decisions, compartides en equip per
veure com  anem ensenyant a aprendre
Aquest seria un primer pas que, evident-
ment, no és gratuït. El segon seria trobar
un altre tipus de metodologia dins l’aula
que ens permetés no ser els únics protago-
nistes de la classe. I un tercer, pot consistir
en saber utilitzar la nova informació que
tenim.
Com podeu veure, aquest és un camí tan
sols encetat; de cap manera hem arribat a
fer el cim. Potser, alguns pensen que mai
l’assolirem, el cim, però si no comencem
a caminar, els haurem de donar la raó.

PROCÉS D�AVALUACIÓ
DELS PROJECTES
Equip mestres infantil-primària - EP Olot

A nivell d’escola ens vam proposar fer la
unitat didàctica del projecte, amb la fina-
litat d’unificar criteris. Cada cicle va crear,
doncs la seva unitat amb tot el que això
comporta i amb l’avaluació com a eina
fonamental de tot el procés.
La metodologia del treball per projectes
implica un procés en el qual s’identifiquen

quatre fases o etapes: l’elecció del projec-
te, planificació del treball, desenvolupa-
ment de les accions, apartat d’avaluació
que té lloc durant tot el procés.
Passem a explicar el desenvolupament de
l’avaluació.
Cal començar per una avaluació inicial per
descobrir què en sabem del tema i activar
els coneixements previs. En aquesta pri-
mera fase de l’avaluació, el mestre fa la
funció de receptor, moderador i guia.
Procediments i actituds que utilitzen i que
avaluem: rememoració de la informació;
expressió correcta dels coneixements que
es tenen; elaboració d’un dibuix (educa-
ció infantil i cicle inicial) i d’un mapa
d’idees sobre aquests coneixements; rea-
lització d’un text individual sobre el que
ens interessa saber; interès, respecte i aten-
ció vers la informació que aporten els com-
panys.
Una vegada cada un dels grups ha elabo-
rat el guió de treball sobre el que volen sa-
ber s’inicia el treball de recerca. Comença
l’avaluació formativa. En aquest segon
apartat els alumnes posen en pràctica les
següents estratègies: busquen, consulten,
seleccionen, relacionen, reestructuren, or-
ganitzen. Experimenten el fet de reestruc-
turar els seus coneixements ja que contras-
ten en tot moment el guió inicial amb els
conceptes nous que van ampliant i modi-
ficant, fins arribar a l’elaboració del propi
dossier.
És en aquest espai on el mestre ajuda els
alumnes a reflexionar, seleccionar, relacio-
nar, modificar, compartir, prendre i accep-
tar decisions, recollir i canalitzar propos-
tes. Així com facilitar mitjans per donar
resposta als interrogants i dinamitzar el
grup de treball i avaluar els procediments
que els grups van utilitzant.
L’ avaluació sumativa té lloc al final del
procés i consisteix en recordar els concep-
tes inicials i observar els erronis, compa-
rant allò que sabien amb el que han après,
a través d’un mapa conceptual.
Segons el nivell i edat de l’alumne s’elabo-
ra un dibuix que s’explicarà de forma in-
dividual; es realitza la memorització dels
conceptes que s’han après; s’exposa el te-
ma en petit grup a la resta de l’aula; s’a-
valua el dossier; es fa la valoració del fun-
cionament del grup.
I no oblidem que en l‘últim apartat es de-
mana una memorització dels conceptes.
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avaluacióUN MODEL D�AVALUACIÓ
DELS PROCEDIMENTS
Joan Torras - EP Terrassa

Cada any, pels volts del mes de març, pro-
gramem a les etapes d’educació infantil i
educació primària una avaluació –la ter-
cera del curs– on organitzem, amb un cai-
re més institucional, el que anomenem
l’avaluació dels procediments.
Destinar temps i recursos a parlar de tots
els alumnes del cicle amb la mirada posa-
da no tant en el que saben sinó en com
treballen  les diferents àrees, i quines po-
den ser les causes en cas que hi pugui ha-
ver dificultats, permet poder prendre de-
cisions compartides i acords positius per
a tots i totes.
Avaluar els procediments d’un alumne o
grup d’alumnes de ben segur que ja ho fem
en el moment en què els demanem aten-
ció per fer-los una proposta de treball i ens
adonem que a alguns els costa mantenir la
concentració; recollim els seus coneixe-
ments previs i reajustem una part de la pro-
gramació perquè sigui el màxim de signi-
ficativa; afegim alguna explicació o acti-
vitats complementàries per a algun alum-
ne que ens hem adonat que les necessita-
va; contrastem una opinió amb el company
per valorar quina ha de ser la nostra ac-
tuació.
I és, en aquest moment, que té sentit
l’avaluació perquè podem incidir directa-
ment amb els alumnes. ¿Quin motiu podem
trobar per a consolidar una avaluació dels
procediments en una escola com la nostra?
Una avaluació com aquesta ha de ser, al-
tre cop, una nova oportunitat per a poder
reunir l’equip de mestres del cicle i com-
partir les informacions que es volen donar
dels alumnes així com també les opinions
i les decisions a prendre. Mantenir, en de-
finitiva, l’esperit que els alumnes no són
una exclusiva de ningú.
També és una bona ocasió per a poder des-
tinar un temps important als alumnes que
avancen amb dificultat i fer-ho sense cau-
re en el desànim sinó aportant comentaris
que ajudin a recuperar de nou la conscièn-
cia col·lectiva que, provant això o allò, ens
en podem sortir una altra vegada.
Finalment, entenc que una avaluació com
aquesta és una bona «excusa» per deixar,
per unes hores, en segon terme  la feinada
del dia a dia que no sembla acabar-se mai

i reflexionar, a partir d’un guió de treball
per a tots igual, intentant de tenir present
que els motius pels quals un alumne pot
tenir dificultats en l’aplicació dels proces-
sos són diversos i, per tant, les solucions
també també ho han de ser.

COM PLANTEGEM  L’A VALUACIÓ

A l’etapa d’educació infantil es treballa a
partir d’unes orientacions i un guió més
obert de manera que l’anàlisi és fa  més
globalment, d’acord a la manera com es
treballa i es realitzen les activitats.

A primària hem generat un guió amb els
següents apartats:
Un full explicatiu recordant els objectius
de l’avaluació, la feina que cal portat pre-
parada i les dates.
Un document explicatiu de la terminolo-
gia que podem trobar en la graella des-
criptiva que es demana de completar.
La graella descriptiva (seqüència) dels
passos procedimentals:
La graella per a fer la classificació dels
alumnes segons el seu procés d’aprenentat-
ge i el llistat dels quals volem parlar, a par-
tir de tota la informació recollida dels mes-
tres especialistes que també valoren la ma-
nera com treballen els alumnes: si acostu-
men a seguir molt bé els passos procedi-
mentals, bé o amb dificultats significati-
ves i, també, aquells dels quals en vull par-
lar amb deteniment.
Un recull de pautes i/o orientacions que po-
den ajudar a millorar els aspectes avaluats,
per exemple, entrevista individualitzada i/
o amb la família, tarja de seguiment de tre-
ball personalitzat dirigit (TPD), carnet de
seguiment individual, demanda d’estudi...
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avaluació UN PROFESSOR-ALUMNE
O UN ALUMNE-PROFESSOR
Jordi Trepat - EP Balmes

No em coneixen gaire bé els profes que tinc.
I, doncs, no saben massa com ajudar-me.
Per això em sembla bé que intercanviïn in-
formació sobre mi –sobre nosaltres– en les
reunions que tenen. En particular en la ses-
sió de seguiment d’alumnes que també ano-
menen preavaluació.
Tant si som alumnes nous com ja coneguts,
sovint, per tenir una impressió de com anem
ens diuen: «esperem les notes de la prime-
ra avaluació i ja veurem què cal fer alesho-
res…». I, a vegades, aquesta informació
arriba massa tard per començar a dissenyar
estratègies d’ajuda. Que a la meitat del pri-
mer període avaluatiu ens puguin dir –i
comentar als pares– com pinta la situació,
té els seus avantatges. Pot ser operatiu, útil,
estimulador.
Ho fan a la segona quinzena d’octubre-pri-
mers de novembre. Els professors que fei-
negen a cada curs/grup es reuneixen amb
el tutor/a que fa de cronista i compilador
de dades. Perquè, abans, cada professor li
ha fet arribar quatre ratlles amb impressi-
ons i valoracions sobre els alumnes que té.
D’uns quants només, dels que semblen re-
querir especial atenció.

Enguany una primera trobada ha estat per
donar informació sobre els alumnes nous a
l’escola: d’on vénen, per què han canviat de
centre, quina és la seva situació personal i
acadèmica. En una segona trobada han par-
lat dels alumnes repetidors –de primer curs
o de segon– com han reenfocat el curs, si hi
ha novetats actitudinals en el seu intent bis,
etc. En una tercera reunió s’ha parlat dels
qui –a banda dels nous i dels repetidors–
presenten noves o antigues inadaptaci-
ons d’aprenentatge, motivació, rendiment
o conducta que cal atendre i reconduir.

Tot plegat és un intent de saber com estem
alguns alumnes a un mes d’haver iniciat el
curs. No es parla de tothom: només
d’aquells –entre sis i deu– de qui cal infor-
mar als professors que els tenen per tal
d’estar tots atents a les seves particulari-
tats, veure què convé comentar i prevenir
ja als pares. Si més no perquè en rebre, a
desembre, les notes i comentaris de la pri-
mera avaluació, no hi hagi sorpreses i s’hagi
pogut començar a treballar en els proble-
mes detectats un temps abans.
Dificultats en tot aquest procés de preava-
luació?
1. Els professors van tan atabalats que, des-
prés del primer mes llarg de tenir-nos a clas-
se dues o tres hores setmanals, diuen que
encara no poden dir res de nosaltres «per-
què no tenen notes d’exàmens…»(!?).
2. Tot i que aporten informacions, no sa-
ben massa què convé fer per ajudar-nos. Fan
una mica de diagnòstic, però gairebé gens
de teràpia.
3. Fins arribar a les primeres qualifica-
cions globals de la primera avaluació, tots
–professors, alumnes i pares– no gosen cer-
tificar amb nitidesa l’estat de la qüestió de
determinats alumnes.
Malgrat tot, cal dir que aquest primer inter-
canvi informatiu sobre alumnes nous, re-
petidors i problemàtics ajuda a donar a
conèixer la seva situació i la del grup i faci-
lita de poder intervenir-hi aviat i, per tant,
amb més eficàcia.
Aprovo la iniciativa, tot desitjant que sigui
més operativa i transformadora, apressant
efectivament actuacions per resituar, millo-
rar i estimular l’itinerari dels alumnes que,
en aquestes reunions de professors, han es-
tat objecte d’atenció preferent i de conve-
niència de reforma.
Acabo: allò que pretén la preavaluació és
absolutament necessari i lloable. I aporta
prou elements d’intervenció útil i preventi-
va. A mi, però, m’agradaria que, a més de
comentar i certificar com estic i què em fa
falta, se m’ajudés més concretament a su-
perar les dificultats que se m’han diagnos-
ticat i no haver d’esperar al mes de gener
per prendre decisions que prevegin, corre-
geixin i encoratgin.

El proper número anirà dedicat a
«L’O RIENTACIÓ  PROFESSIONAL».

*
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L�avaluació dels alumnes
segons el Caràcter Propi

Com posem en solfa el Caràcter Propi?

per millorar

L’ AVALUACIÓ : EL DESLLORIGADOR

Ja és conegut que en la nostra feina no és
fàcil trobar temps per a la reflexió i la pla-
nificació, ja que dediquem quasi tot el
nostre temps a l’activitat amb els alum-
nes.  Per això, tenim poques ocasions per
reflexionar si la nostra forma de plantejar
una activitat, el material que usem, la for-
ma d’organitzar la classe són adequats al
plantejament constructivista. En aquesta
línia, crec que l’avaluació és un dels ele-
ments de la seqüència didàctica que s’ha
transformat menys. Per la formació que
anem rebent sabem que l’avaluació no és
només una eina que serveix al final del
procés per comprovar si els alumnes han
assolit el nivell previst. L’avaluació és,
sobretot, un instrument que serveix per
millorar el procés d’ensenyament aprenen-
tatge i, per tant, ha d’estar ben pensada
per tal que, a partir dels resultats obtin-
guts, puguem prendre decisions que per-
metin millorar aquest procés. En dissenyar
i preparar els nostres instruments d’avalua-
ció, hem de tenir ben clar quins dels as-
pectes treballats han estat assolits pels
nostres alumnes. Sovint pensem en els as-
pectes conceptuals i procedimentals i obli-
dem l’avaluació dels aspectes actitudinals
(treball en equip, repecte a les persones,
capacitat d’ajudar un company…) Per això
proposo que els nostres instruments d’ava-
luació contemplin aquests aspectes actitu-
dinals que tots treballem en les nostres es-
coles i que són més importants que les di-
visions, els rius o el cicle de Krebs. Així
aconseguirem que aquesta avaluació ens
permeti realitzar accions posteriors adreça-
des a fer que els alumnes vagin adoptant,
cada vegada més, les actituds que trobem
en el Caràcter Propi.

AVALUACIÓ  I CARÀCTER  PROPI...
UNA BONA PARELLA !
Espero que l’acabament d’aquest escrit no
sigui gens sorprenent per a mestres d’in-
fantil i sigui revelador per als educadors
que treballen amb alumnes més grans.
Hem d’avaluar les actituds si volem mi-

llorar la formació integral dels nostres
alumnes. Crec que els mestres  d’infantil i
de primers cursos de primària, a banda dels
conceptes i els procediments, a l’hora de
planificar les seves activitats tenen molt
en compte les actituds i per això són per a
ells un objecte habitual d’avaluació. Ma-
lauradament al final de la secundària o a
batxillerat, en fer les seqüències didàcti-
ques, es tenen en compte primordialment
conceptes i procediments i de l’actitud no
sabem massa què fer-ne. Cal fer un esforç
per tenir en compte les actituds a l’hora
de planificar les nostres activitats d’ense-
nyament-aprenentatge i, naturalment, in-
corporar-ne la seva avaluació. Si conjun-
tament amb els conceptes i els procedi-
ments, en la planificació de la seqüència
didàctica, hi incorporem el treball i l’a-
valuació de les actituds, podrem ajudar a
avançar els nostres alumnes en l’adopció
de les actituds que proposa el nostre Ca-
ràcter Propi... S’hauran acabat així les tau-
les guixades, les classes plenes de papers
o els alumnes que es tapen amb la carpeta
pequè el company del costat no copiï?

NO ESTEM A L’ INICI  DEL CAMÍ : PARLEM -NE!
A les nostres escoles hi ha moltes perso-
nes que treballen en aquesta línia. Crec que
ens cal obrir un debat sobre aquest tema
per intercanviar experiències i fer que
aquesta sensibilitat s’encomani a tot
l’equip docent.
Joan Vila - Director Gerent EP Sabadell

Cal que els aspectes que hi ha en el
Caràcter Propi tinguin incidència en
el disseny i en l�execució de les
activitats d�ensenyament i aprenen-
tatge que fem a l�escola i que siguin
una responsabilitat compartida per
tot l�equip educatiu, tal com pro-
posa el document «Una escola
oberta als valors de l�Evangeli».
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CALDES
PASQUA INTERCULTURAL

El diumenge 22 d’abril, vam celebrar la Pasqua
a l’escola. Aquest any va tenir un caire
d’intercanvi cultural. Entre els diversos actes que
es van celebrar després de la missa, cal destacar
l’exposició fotogràfica sobre l’Ekkool Kalasanç
del Senegal amb la qual estem agermanats. Les
famílies també van poder conèixer la realitat
d’aquest país africà en el video de “Les obres
que té l’Escola Pia al Senegal”. Per acabar es
va poder gaudir amb les danses d’arreu del món
que ens va ensenyar en Rah-mon Roma al pati
de l’escola.

GRANOLLERS
CONSTRUCCIÓ D�UNA MEDIATECA

A LA SELVA PERUANA

Aprofitant les vacances de Setmana Santa, en
Lluís, mediatecari de l’escola, amb tres perso-
nes més de la ONG Voluntaris per al Tercer Món
ha anat al Perú,  per participar en un projecte de
construcció d’una mediateca, i ens diu: hem as-
solit gairebé tots els objectius proposats: ini-
ciar l’ordenació i catalogació dels llibres i CD
Rom de l’escola; muntar quatre ordinadors en
xarxa i amb connexió a internet; formar el res-
ponsable de la mediateca en les tasques de di-
namització i de recerca documental; sensibilit-
zar l’alumnat i professorat de l’escola en les pos-
sibilitats formatives de la mediateca; oferir les
instal·lacions de la mediateca a tots els habitants
de la població i dels voltants.
Per a més informació podeu adreçar-vos a:
lbaella@pie.xtec.es.

MATARÓ
2001 ANY INTERNACIONAL

DEL VOLUNTARIAT

Hem organitzat una sèrie d’activitats amb
l’objectiu que els nois i noies coneguin associa-
cions que treballen per millorar l’entorn social,
natural, econòmic... i que escoltin persones que
dediquen part del seu temps als altres sense es-
perar-ne res a canvi. Han visitat diferents enti-
tats de la ciutat i han assistit a xerrades sobre
algunes experiències personals de voluntariat.
Després, a la classe, han fet una posada en comú.
Els més petits han participat en una jornada de
cooperació a partir de la lectura de contes.

NOSTRA SENYORA
XVI PUJADA A PEU A MONTSERRAT

La nit del 4 de maig té lloc la pujada a Montser-
rat, que aquest any celebra la seva XVI edició.
Alumnes, professors, pares i coneguts es reple-
guen aquell dia a les portes de l’escola i, des-
prés de rebre les samarretes commemoratives,
comencen a fer camí. Un cop en ruta, les para-

des són diverses amb el doble objectiu de re-
agrupar els expedicionaris i recuperar forces. Hi
ha qui pensa que s’amaga una altra intenció: des-
carregar pes dels maleters dels nombrosos co-
txes escombra que segueixen el grup “per si les
mosques”. Desprès de quinze hores d’ascens,
la satisfacció d’haver acomplert la promesa
acompanyat pels teus amics es barreja amb les
ganes de preparar-te per a l’any següent. Darre-
ra queden moments durs endolcits pel suport dels
companys i un piló d’anècdotes per explicar, de
moment, a tots nosaltres i, en el futur, als nos-
tres néts.

SITGES
SETMANA CULTURAL

A redós de Sant Jordi i de la Mare de Déu de
Montserrat, els patrons nacionals, creixen les
iniciatives culturals. Aquesta simbiosi ens enri-
queix i ens obre a nous horitzons. No es trenca
amb els temes de cada dia; s’hi retorna des d’una
òptica més global, menys parcel·lada a les àrees
del saber. I és, també, una proposta per a esde-
venir més ciutadans i més cultes.
La nostra escola participa en les activitats que
organitza l’Ajuntament i programa actes inter-
ns. Els Jocs Florals —ja són els  dissetens—,
organitzats amb el suport de l’APA en els pre-
mis, impliquen tota l’escola des de 3r de pri-
mària, amb els textos en prosa o poesia i, des
del curs passat, amb dibuix, pintura i fotografia.
Uns jurats valoren amb dedicació els treballs
presentats. I els més petits de primària s’afe-
geixen a la gran festa de lliurament de premis
amb la seva actuació plàstica. Enguany, també
a infantil hi haurà actes d’animació lectora per
celebrar la diada.

VIATGES A ANDALUSIA I ITÀLIA

45 alumnes de 4t d’ESO i 44 de 2n de batxille-
rat participen en els respectius viatges de final
d’etapa. Els primers van a Andalusia (Sevilla,
Granada i Córdoba) i els segons a Itàlia (Pisa,
Florència, Roma, Siena i Venècia). Acompanya
l’alumnat un equip de tres professors de l’escola,
a cada viatge.

TÀRREGA
FINA RIFÀ EN ELS JOCS FLORALS

Aquest curs ens hem proposat el repte d’inculcar
als infants, des de molt petits, l’amor i l’hàbit
de la lectura. Una de les activitats projectades
entorn a aquest aspecte ha estat, amb motiu dels
Jocs Florals de l’escola, la visita de la Sra. Fina
Rifà, il·lustradora de contes i col·laboradora de
Cavall Fort. Aquest fet ha desvetllat la curiosi-
tat de tots els nois i noies per descobrir el per-
sonatge, la seva vida i la seva feina. Han fullejat
i llegit molts dels seus contes i han gaudit, po-
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En destaquem la seva acció molt fructífera a
Balaguer, a principis dels anys 50, i la seva llar-
ga estada a Sarrià, gairebé fins al final de la seva
vida. Que al cel sia.

VISITES INSTITUCIONALS

Arribant el 17 d’abril al matí, tenim el P. Gene-
ral visitant la nostra Província durant gairebé
tres setmanes. Malgrat que la seva visita se cen-
tra sobretot en les comunitats i en les persones
dels religiosos, ha pogut participar en la Jorna-
da Pedagògica i ha tingut contactes amb l’Equip
de Gestió del Secretariat.
El P. Provincial ha fet una visita a les cases del
Senegal entre els dies 15 i 22 d’abril i el P. En-
ric Canet ho féu a les Califòrnies entre el 20 i el
26 del mateix mes.

ASSEMBLEA DE CINTRA

El proppassat 30 de març se celebrà l’Assem-
blea del centre CINTRA. Foren diferents els
temes debatuts i en l’ocasió fou reelegit presi-
dent d’aquesta associació interconfessional el
P. Andreu Trilla.

CONSTITUCIÓ DE L�ASSOCIACIÓ

�ESCOLA RELIGIOSA D�IGUALADA�

El proppassat 6 d’abril, dia de la Mare de Déu
de la Pietat, copatrona de la ciutat, tingué lloc a
Igualada l’acte de constitució oficial de
l’Associació “Escola Religiosa d’Igualada”.
Com recordareu, l’ERI, que així és com hom la
coneix, agrupa les escoles religioses d’aquesta
població, que coordinen les seves actuacions per
tal de mantenir l’oferta educativa de tarannà cris-
tià a la ciutat.

FIRA INTERNACIONAL

D�EMPRESES SIMULADES (SEFED)

Els dies 25, 26 i 27 d’abril, a Molins de Rei, es
va dur a terme la 4a Fira Internacional
d’Empreses Simulades. Les nostres escoles de
Calassanci, Granollers i Mataró hi participa-
ren amb un estand en el qual els alumnes ofe-
rien productes i portaven a terme operacions
comercials amb la resta d’expositors, tant de
l’Estat Espanyol com d’Europa. Tota una ex-
periència pedagògica per a alumnes i docents
que, des d’aquí, us convidem a conèixer.

EXPOSICIÓ ITINERANT

ESCOLA SAM-SAM

El Secretariat de l’Escola Pia de Catalunya té
a la disposició de totes les escoles un conjunt
de fotografies 30x40 (plastificades) de l’escola
Sam-Sam del Senegal, amb una breu explica-
ció i un fullet adjunt per donar-la a conèixer.
Està molt sol·licitada. Podeu demanar-la a:
pvilaseca@epcat.es

dent tenir davant seu la persona que ha donat
vida i color als personatges d’aquelles històries.
La Fina Rifà va entrar a les classes i davant
dels alumnes d’Infantil i Primària demostrà com
dibuixava. Va ser una agradable experiència, on
alumnes i educadors contemplàvem com anava
donant vida als personatges. A la tarda ens acom-
panyà en l’acte de lliurament de premis.

VILANOVA
UN LLIBRE

SOBRE LA FUNDACIÓ DE L�ESCOLA

Amb goig us anunciem la publicació del llibre
“Evolució històrica de l’ensenyament a Vilano-
va i la Geltrú i la fundació de l’Escola Pia” del
Sr. Albert Virella, traspassat l’any passat. Gua-
nyà el premi de prosa en un concurs local con-
vocat el 1949 en ocasió dels tres-cents anys de
la mort de Sant Josep de Calassanç.
Aquest treball, inèdit fins ara, només era a l’abast
dels estudiosos. Amb aquesta edició de l’Institut
d’Estudis Penedesencs, podrà arribar a molts
més.
Cal remarcar que, tot i els anys passats, conser-
va tota la vigència i que l’original es presentà al
concurs escrit en català, malgrat els temps que
corrien. La presentació es va fer el dia 20 d’abril
a la sala d’actes de l’escola i comptà amb la
presència del P. Provincial, que n’ha escrit el
pròleg.
A partir del dia 23 d’abril es pot adquirir a la
secretaria de l’escola.

PREVENCIÓ DE LES DROGUES

L’alumnat de 10 a 12 anys participa en la inicia-
tiva “SINESI”, que promou la Generalitat. Tot
jugant, reben informació sobre el tabac i
l’alcohol i els factors que més influeixen en
l’inici del seu consum: la pressió de grup i la
presa de decisions. Una educació que també cal.

INSTITUCIÓ
NECROLÒGICA

El dia 20 d’abril se celebrà el funeral pel tras-
pàs del P. Ramon Melé, mort el dia abans. El
seu treball es va dur a terme en diferents llocs.
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Què més podríem avaluar
encara l�escola?
Avaluar és, dit ràpidament, reflexionar per millorar.
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Ens sabem experts en avaluar
l�alumnat, o almenys és la
nostra imatge. Però...

— Sí, ja sabem que no tot s’acaba en as-
senyalar a l’alumnat aspectes que ha de mi-
llorar. Però, no se t’acudirà avaluar les flors
que hi ha a l’escola o el bon rotllo entre
l’equip docent!
— I, per què no? No hem de tenir alguns
referents estables i periòdics que mesurin
el clima escolar o l’acollida, des dels dife-
rents estaments? Només així podrem anar
observant l’evolució, emprenent noves
actuacions a partir de la participació.
— D’acord, però no tot és mesurable. No-
més ens faltaria ara definir més ‘objectes
d’avaluació’! No en tenim prou amb les «ac-
tituds, valors i normes» i amb l’avaluació
del procés i la del resultat?
— Però, altrament, com detectaràs que les
cartelleres de l’escola són un desastre o que
hi ha molta gent que vol la sala de profes-
sors o els despatxos més endreçats per tal
de treballar-hi millor? A més, preguntar de
tant en tant ens fa repensar certes coses que,
com que sempre les hem vistes iguals, fins
ens semblen inamovibles.
— Només has d’escoltar les converses de
la gent. No serà que no xerrem sobre
l’escola!
— Massa! I a cop calent, quasi tots ens
menjaríem el món, o tot seria un desastre o
caldria emprendre mil iniciatives! Però, ai
dels inconstants o dels qui solen opinar se-
gons les circumstàncies. I les autoavalauci-
ons –cada vegada més importants–, si no fos-
sin pautades, no passarien fàcilment de
l’excusa simple a l’autoflagelació inútil? Ho
tinc ben clar: la base de tot procés avaluatiu
és la coherència i la persistència en uns pa-
ràmetres estables. I fins et diré que el menys
important són les variables que es conside-
ren, mentre siguin conegudes a priori.
— No et passis ara! A veure si haurem
d’establir una mesura sobre els somriures
que ens dediquem els uns als altres, per des-
prés  fer-ne l’anàlisi i la valoració, realitzar
propostes de canvi i controlar la seva im-

plementació!
— Potser no estaria gens malament. No
oblidis que, fet i fet, l’home —i la dona—
és l’únic animal capaç de riure’s d’ell ma-
teix; i que això és molt sa. I que no hi ha
amor sense humor!!
Zum-zum

maig 2001
2. Reunió directors gerents i pedagògics: tan-

cament formació: què vol dir aprendre?,
de 10 a 1. (*)

3. Programa SIG: Formació avaluació final
batxillerats, de 10 a 1.

4. CEP-1, de 2/4 de 4 a 6.
7. Reunió coordinadors de pastoral, de 2/4

de 4 a 6.
Reunió delegats alumnes, de 4 a 6.
Darrer dia presentació treballs als VI Pre-
mis per al Foment de la Creativitat.

10. Reunió revisió PAI i PAM, de 10 a 1.
11. Jornada Esport i Convivència, a Olot.

Xerrada actualització religiosa, de 4 a 2/4
de 6 (*).

14. CEP-2, de 4 a 6.
16. Formació directors pedagògics: orientació

professional i currículum, de 10 a 1.(*)
18. CEP-1, de 2/4 de 4 a 6.
23. Reunió responsables extraescolars, de 5 a 7.
24. Reunió de mediatecaris, de 10 a 1.

Darrrer dia presentació candidatures per
a les Estades Pedagògiques.

28. CEP-2, de 4 a 6.
30. Lliurament dels VI Premis per al Foment

de la Creativitat, a Sabadell.
31. Reunió responsables PGS, de 2/4 de 4 a 6.

Comunicació candidatures acceptades Es-
tades Pedagògiques.

juny 2001
1. CEP-1, de 4 a 6.
7. Formació administradors: temes laborals,

de 10 a 2/4 de 2.
11. Reunió Consell de les Institucions, de 7 a 9.
13. Alifara.

16-20. Estades Pedagògiques.
23. Reunió Junta Federació APAs, de 10 a 1.

25-30. 6 dies diferents.

Si no es diu altrament, les activitats col·lectives es realitzaran
als locals de l�Equip de Gestió.

(*) Alerta! Canvis respecte al calendari general.

agenda


