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Avaluar per millorar
el procés d’aprenentatge

EDITORIAL

Cal tornar a parlar d’avaluació?
Com sabem que aprenem?
El repte important és saber
condicionar el què i el com fem
avaluació a la finalitat educativa,
per assegurar que la pràctica
diària sigui resultat del rigor del
raonament i no de la còmoda i
inqüestionable rutina d’allò
que fem sempre.

Fer l’editorial per introduir aquest monogràfic sobre avaluació fa que, d’immediat, se’ns ompli la taula d’articles i de llibres, obligant-nos a rellegir, recuperar i
reendreçar quatre idees sobre el tema. Què hem de dir que no sapiguem? –ens
preguntem–.
Tenim clar que parlar d’avaluació és quelcom més que dir el que ha de ser i el que
no ha de ser «avaluació» perquè, d’això, en sabem un munt! Entenem que aquest
número és una nova oportunitat per reflexionar, no tant en el que és o no és avaluació (n’hem parlat tant!); ni en el com avaluem (en som destres en crear instruments!) sinó en el perquè (tenir la raó que justifica aquest o aquell instrument).
El repte important és saber condicionar el què i el com fem avaluació a la finalitat educativa, per assegurar que la pràctica diària sigui resultat del rigor del raonament i no de la còmoda i inqüestionable rutina d’allò que fem sempre.
Si posem una mirada intencionada en la nostra quotidianitat, veurem que està
farcida d’accions que són conseqüència del que pensem; en definitiva, fem en
funció del que som i pensem. Mengem en funció del nostre criteri dietètic o del
nostre ritme vital; comprem, resultat del nostre criteri estètic o de l’economia de
butxaca; des d’aquest punt de mira, hem intercanviat quin criteri hi ha al darrere de l’examen que hem posat al nostre alumnat, més enllà de la necessitat de tenir
una nota? Seria innovador, trencador, revolucionari, crispatiu... plantejar d’utilitzar l’examen per aprendre? o preguntar-nos: per què fem el que fem? Incorporar
l’autointerrogació en el nostre fer quotidià és fer el que els experts anomenen
l’avaluació regulativa en el procés d’ensenyar i d’aprendre.
–Escolta: això és allò de reflexionar sobre la pràctica?
–Ni més, ni menys! Sabem que l’aprenentatge només es produeix després de reflexionar sobre el procés viscut, i quan, després de la reflexió, s’és capaç de prendre
alguna decisió de millora. Només així, assegurem que l’aprendre a aprendre regeixi el procés d’aula. Sembla que ja no cal gaire més discurs perquè si l’objectiu és
que cada noi i noia sigui conscient de si ha après després d’alguna activitat... cal
que ens plantegem, permanentment, com ho farem perquè el nostre interès no se
centri en l’activitat, sinó en l’objectiu. Com ho farem per assegurar que cada
alumne i alumna sàpiga si aprèn? Sabem mirar enrere i prendre consciència dels
passos que hem fet? Pensem-hi!
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PER MILLORAR

L’avaluació,
segles enrere...
No va ser fins a meitat del segle XIX
que s’introduí, a les escoles, el sistema
de notes a base de números o lletres per
tal d’indicar l’aprofitament dels alumnes en cada una de les assignatures.
El sistema anterior consistia en una
avaluació contínua, en un sistema
d’ensenyament global: l’avaluació consistia en passar de classe o deixar l’escola. Expliquem-ho una mica.
No hi havia cursos, ni a l’escola de
minyons (llegir, escriure i aritmètica)
ni a la de llatí i retòrica. Quan un
alumne entrava a l’aula de llatí, per
exemple, començava per les declinacions i seguia per les conjugacions, la
sintaxis, traduccions, etc. Els alumnes
no tenien un mateix nivell: uns
començaven, altres estudiaven la sintaxis. Cada aula es dividia en classes
segons el nivell. El nombre que formava una classe era reduït, de manera que
el mestre coneixia perfectament cada
un dels nois; quan veia que el noi
dominava les declinacions, el passava a
les conjugacions i així progressivament
fins que assolia el coneixement del programa. A l’aula de llatí s’hi estava, amb
el mateix mestre, de dos a quatre anys.
Normalment dues vegades l’any, tres
religiosos passaven per les classes i promocionaven els alumnes preparats cap
a l’aula superior.
Cada mestre anotava en un llibreregistre: nom, cognoms, filiació i, en
abandonar l’aula, una qualificació
qualitativa sobre l’aprofitament en els
estudis, comportament i altres incidències que considerava notables. A
vegades, anys després, s’hi afegia què
havia fet aquell antic alumne.

FONTS ARXIVÍSTIQUES:

• Libro en que se notan las entradas y
salidas de los estudiantes del aula de
retórica. Balaguer: 1814-1888.
• Libro de matrícula de los menores ...
Moià: 1756-1807.

• Florensa, Joan. «Alumnes de gramàtica
i retòrica dels escolapis de Calella
(1835-1847)». L’educació al món urbà,
IX jornades d’història de l’educació als
països catalans. Barcelona: Diputació
de Barcelona, 1987. Pàg. 197-206.

• Catalogo. Matrícula é informe de los
220 y mas Estudiantes que enseñé en
Puigcerdà. Elaborat pel mestre P.
Joan Cura, del 1824 al 1827.
• [Llibre de matrícula de llatí]. Calella,
del 1835 al 1844.
BIBLIOGRAFIA ESPECIALITZADA:

• Mètode Uniforme de l’Escola Pia de
Catalunya. [Manuscrit]. [s.l.]: 1799.
Publicat a: Vilá Palá, C. Escuelas Pías
de Mataró: su historial pedagógico.
Salamanca: Claudio Vilá Palá, 1972.
989 pàgs. DL: S.110-1972.
• Reixac, Baldiri. Instruccions per a
l’ensenyança de minyons. Pròl. De
Salomó Marquès. Vic: Eumo
Editorial, 1992. 599 pàgs. (Textos
Pedagògics, 30). ISBN: 84-7602270-0.

• Casallarch, Rossend. «Cinquanta
anys de vida de la classe de «menores» de l’Escola Pia de Moià, 17561807». Catalaunia: butlletí intern
Escola Pia de Catalunya. Núm. 266
(març 1984), pàg.1-8.
Míriam Mulinari, arxiu provincial
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ENTREVISTA

Avaluar per
Parlem amb
L’Artur és llicenciat en Psicologia i doctor en Ciències de l’Educació, especialitzat en didàctica. Ha compaginat la docència amb la direcció editorial
i l’assessorament en el camp de la formació. Actualment és vicerector de
Política Docent i professor titular de Didàctica i Organització Escolar
de la Facultat de Pedagogia (UB). Ha participat i dirigit diversos
projectes d’innovació docent i té una llarga trajectòria com a formador i assessor de professorat. Ha treballat en el camp de l’educació social, especialitzant-se en planificació. És autor d’articles i llibres diversos sobre avaluació, seqüència formativa,
didàctica i educació social.

 ... l’avaluació és l’eina fonamental
per arribar a prendre decisions que ens
serveixin per millorar el procés ... 
 ... Hem de buscar mecanismes perquè
l’alumne s’impliqui activament, s’esforci i
se senti responsable del seu propi
procés d’aprenentatge ... 

Què entens per avaluació?

En el camp de l’educació, tot i que
avaluar és un procés d’acreditació o de
certificació per veure si s’han assolit o
no els nivells, també és pensar en d’altres coses perquè hem d’entendre l’avaluació com l’instrument que ens
dóna l’oportunitat d’analitzar el procés per conèixer-lo millor i, a partir
d’aquí, fer judicis de valor i prendre
decisions de millora. Entendre que
avaluar és prendre decisions per millorar el procés és fonamental.
D’acord, però no acaba de ser així a
l’escola, oi?

Canviar la cultura docent és un treball
molt laboriós perquè a l’escola s’ha
d’anar construint a poc a poc; per una
banda, veient les coses i per l’altra,
atrevint-se a fer canvis petits. Un bon
camí per anar canviant la manera
d’entendre i de construir una nova
cultura en els claustres és utilitzar l’a-

valuació, per anar reflexionant sobre
allò que fem en el procés de treball.
Fer-ho és clau, si realment volem canviar coses.
Sentim dir «això està molt bé, però
quins instruments cal utilitzar»?

Si realment creiem que ens calen instruments hem de triar, sobretot, aquells
que estiguin enfocats a mesurar o analitzar o valorar els objectius d’aprenentatge que tenim volent trobar els de
més rigor i d’una subjectivitat compartida. Hem d’utilitzar aquelles eines avaluatives que serveixin al professorat i a
l’alumnat per identificar, no tant la
quantitat del que sap, sinó el com aprèn
el que sap (aquí parlem de consciència
d’aprenentatge, de presa de decisions i,
també, de diàleg al llarg del procés d’aprendre). Podem trobar instruments
que ens siguin còmodes i trobar-nos
amb d’altres que potser no ho són tant,
de còmodes i, és clar!, això crea neguit.

No deus parlar només d’exàmens, oi?

És clar que no! Penso en instruments
que puguin resoldre aquestes quatre
qüestions (mesura, anàlisi, valoració i
coresponsabilitat) i que poden ser infinits; a més, qualsevol se’ls pot inventar. Amb l’experiència dels docents,
fàcilment sorgeixen. Ja sabeu que hi ha
molta bibliografia. Només cal tenir
clar que els instruments no han de
valorar tant l’objectivitat, sinó que ens
hi han d’acostar. Les alternatives són
fàcils. Si busquem la coresponsabilitat
de l’alumne i l’alumna en el seu procés
d’aprendre, cal que busquem instruments propers al treball compartit; un
contracte pedagògic o un acord, amb
cada aprenent o amb tot el grup, són
bons exemples i que funcionen, fins i
tot a la universitat.
La majoria d’alumnes reconeix que si
no hi ha exàmens, no hi ha estudi.
L’examen, més que un instrument

aprendre
l’Artur

Parcerisa

regulatiu, es converteix en una eina
de poder?

Passa sovint que alguns professors
posen exàmens encadenats, un darrere
l’altre, per tal que els alumnes estudiïn. Hem de buscar mecanismes perquè l’alumnat s’impliqui activament,
s’esforci i se senti responsable del seu
propi procés d’aprenentatge. L’examen
és un mecanisme que funciona externament a l’alumnat: el fa estudiar amb
el repte d’intentar sortir-se’n, de superar els aspectes formals però no el fa
estudiar ni amb el repte d’aprendre, ni
amb el de ser protagonista actiu del
seu propi procés d’aprenentatge.

Vist així, es fa força evident que
l’avaluació es converteix en l’esquelet
del procés de l’ensenyar i de
l’aprendre.

Sovint, l’avaluació condiciona tots els
altres elements. L’aprenent ha d’entendre i aprendre a distingir si l’important
és superar un examen amb una nota
(avaluació acreditativa) o li ha de servir per prendre decisions. Si darrere la
feina de l’alumnat hi ha una nota, l’interès se centra en la puntuació; però si
es posa l’accent en l’aprenentatge, s’utilitzarà l’avaluació per regular (autonomia,
consciència, responsabilitat) el procés i
voler aprendre.

Eliminar els exàmens, un pèl massa
utòpic?

La nota s’ha de posar. Els pares... la
normativa...

Abans, posem-nos d’acord en si
aprendre té valor per si mateix i, partint d’aquí, us contesto la pregunta.
Tot i que poso en dubte que l’examen
sigui el millor instrument, –no vull
dir que no en puguem fer, d’exàmens–, sinó que cal que contemplem
d’altres possibilitats. L’examen pot ser
un instrument més, dintre d’un conjunt amb l’objectiu que l’alumnat tingui un rol més actiu. En tot cas, cal
utilitzar aquest instrument de manera
coresponsable, fent-ne una bona
devolució i assegurant que l’aprenent
no sigui un receptor passiu. En aquest
sentit, el convertiríem en un bon instrument. És a dir, no es tracta només
de fer servir varietat d’instruments,
sinó, també de l’ús que en fem en
cada moment i situació. Ben seqüenciat, contextualitzat i amb una finalitat regulativa, és clar que pot servir.

És evident que una part de l’avaluació
pot ser acreditativa, però no pas tota,
ni únicament. El que ens dirà si estem
anant en una línia o en una altra és
que els equips docents siguem conscients de com estem plantejant l’avaluació, perquè l’avaluació ho contamina tot; fixeu-vos-hi! L’avaluació té relació amb el poder, amb els objectius,
amb la carrera d’obstacles, amb tenir
en compte o no la perspectiva de l’alumnat, amb el treball en equip...
Vulguem o no, l’avaluació es converteix en una peça central del sistema.
Avaluar per carpetes seria una bona
alternativa?

Jo no mitificaria cap alternativa perquè sempre depèn de la intenció amb
què la utilitzem. Avaluar per carpetes
no és l’alternativa però sí que n’és una
de molt bona, perquè obeeix a tot el

que estàvem dient: converteix l’aprenent en protagonista actiu del seu procés, l’obliga a reflexionar, a analitzar
(autoregular) i permet un seguiment
continuat per part del professorat
(orientar, suggerir...). És un instrument que compleix totes les funcions.
Però alerta! cal treballar en equip.
Avaluació i treball en equip és
indissociable?

L’equip és fonamental. Fer el canvi
individualment és impossible. No puc
fer sol aquesta reflexió i buscar alternatives pel meu compte, això no funciona. Si volem que l’alumnat sigui
coresponsable, ho serà perquè ha assolit una manera habitual de treballar
diferent que comparteix tot el professorat. Un de sol pot fer petites passes,
pot iniciar camins, però ho tindrà
molt difícil. D’altra banda, si tots treballem per carpetes i no ens coordinem, posarem un excés de feina,
impossible de fer. Per evitar-ho, donat
que és un bon instrument d’avaluació,
podem pensar en carpetes transversals
i no, per assignatures.
Algun suggeriment, per al nostre
col·lectiu?

Esteu treballant per millorar la qualitat
de la docència i això vol dir que esteu
posant eines perquè l’alumnat aprengui
més i millor. Donat que els canvis reals
sempre són petits, cal que sigueu molt
conscients dels passos que ja heu fet.
Un suggeriment: atureu-vos, de tant i
tant i amb tranquil·litat, mireu enrere i
reconeixereu el camí recorregut.
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Avaluar per millorar el
Millorar el procés d’avaluació
L’AUTOREGULACIÓ:
UNA QÜESTIÓ DE
CONSCIÈNCIA
Jesús Nieto

Escola Pia de Sarrià
En Pasqual caminava lleugerament coix.
Devia ser un mal hàbit assolit al llarg
dels anys però en Pasqual no ho sabia.
Sovint li preguntaven què li passava, si
havia tingut algun accident... i ell no
entenia per què. Un dia un amic el va
convidar al gimnàs on anava a fer esport
habitualment. En una de les sales d’aquell centre hi havia un enorme mirall
que ocupava completament una de les
parets. En Pasqual va començar a caminar mentre s’observava al mirall...
D’uns anys ençà, la paraula regulació
és cada vegada més utilitzada i s’aplica
a molts àmbits diferents. Sovint es
parla de regular les despeses, de regular
la temperatura, de regular la velocitat... En sentit ampli, la regulació es
defineix com un mode de funcionament consistent a comparar la magnitud a regular i la de referència, a fi que
els dos valors siguin com més pròxims
millor. O, també, la correcció o ajust
del funcionament d’un aparell, d’una
màquina, d’un mecanisme, de la
marxa d’un procés, etc., per tal d’obtenir-ne un resultat determinat o el
màxim rendiment. D’aquestes definicions es podria concloure que, en tot
procés de regulació, cal un referent
que determina el que es vol aconseguir
i serveix d’orientació per poder avaluar el desenvolupament del procés,
tot comparant allò que està succeint

amb allò que estava previst, de manera
que, quan es detecten desviacions, es
pugui actuar per corregir-les.
Així, doncs, en qualsevol procés de
regulació s’hi poden distingir tres
moments essencials:
1) REFERENT

demanant a un company que li expliqui allò que no acaba d’entendre,
practicant més un determinat procediment...). En conseqüència, en l’autoregulació també s’hi distingeixen les
tres fases:
1) REFERENT
CONEIXEMENT DELS

2) AVALUACIÓ

OBJECTIUS

3) ACCIÓ

2) AVALUACIÓ
PRESA DE CONSCIÈNCIA

Quan es vol regular el trànsit, per
exemple, es pretén aconseguir una circulació segura i fluida (referent/
objectiu) i per això, s’observa la situació real, o es considera el que ha succeït en altres ocasions similars, per tal
de descobrir les necessitats concretes
(avaluació) i poder aplicar un seguit
de mesures (provar d’augmentar la
capacitat de la via mitjançant la
col·locació de cons, posar un carril
addicional...) que aportin solucions als
problemes detectats (accions de
millora).
Si ens centrem en l’àmbit de l’aprenentatge, la regulació té unes característiques molt semblants. Però, tenint
en compte que l’aprenentatge és un fet
individual (ningú pot aprendre per un
altre) la regulació més important és la
que realitza la pròpia persona, l’autoregulació. L’aprenent haurà de tenir
molt clar què vol aprendre (objectius),
haurà de reflexionar sobre com està
aprenent (prendre consciència) i haurà
de reforçar aquells aspectes que no
s’hagin assolit (estudiant més aquella
part del tema que li resulta difícil,

D’ALLÒ QUE CAL
MILLORAR
REALITZACIÓ D’ACCIONS
DE MILLORA

3) ACCIÓ
REALITZACIÓ D’ACCIONS
DE MILLORA

Tot i que la regulació pròpiament dita
no es produeix fins que no hi ha una
acció concreta de millora, la clau de tot
plegat, possiblement, està en el nucli
del procés: en el moment de la presa de
consciència del que està passant a l’hora d’aprendre. Hi ha alumnes, normalment els que obtenen millors resultats,
que realitzen l’autoregulació d’una
manera gairebé automàtica, però d’altres tenen molt poc control sobre el seu
procés d’aprenentatge. Aquest fet esdevé crucial a l’hora d’assolir els objectius.
Ja fa uns quants anys que les escoles
comencen a utilitzar instruments amb
la finalitat de promoure i facilitar l’autoregulació. Per exemple està bastant
estesa la utilització de graelles de presentació d’objectius.

procés d’aprenentage
En acabar la unitat has de ser capaç de:

inici

final

1) Comprendre i utilitzar paraules compostes.
2) Accentuar les paraules agudes.
...
Codi:
 Pinta de verd si ho entens o ho saps fer.
 Pinta de taronja si ho entens o ho saps fer a mitges.
 Pinta de vermell si no ho entens o no ho saps fer.

Aquest instrument és molt interessant ja
que serveix per donar a conèixer quines
són les finalitats concretes d’una unitat
didàctica (per això cal una redacció adequada a les edats dels alumnes), i també,
perquè cada alumne es qüestioni en quina
situació personal es troba en relació a les
fites previstes. Aquesta reflexió es pot realitzar en diferents moments del desenvolupament de la unitat, però sobretot a l’inici i al final del procés. Al començament
proporciona informacions molt útils pels
mestres sobre els coneixements previs dels
alumnes i en acabar, si es dóna l’oportunitat de resoldre els dubtes, fa possible que
es produeixi una autèntica autoregulació.
La graella d’objectius, doncs, és un bon
instrument però caldrà salvar algunes
dificultats. Per exemple, hi ha alumnes
que poden tenir manca d’objectivitat a
l’hora de decidir si han assolit o no un
determinat objectiu i, segons com es
plantegi, es pot generar una resposta poc
reflexiva o mecànica. Per superar aquests
problemes podria ser eficaç, i complementari, un instrument anomenat prova-

pilot. Aquesta eina convé plantejar-la,
sempre que sigui possible, en grup.
Es tracta d’un full amb exercicis relacionats amb els principals objectius de la

unitat. Cada exercici pot estar vinculat a
un objectiu, o a més d’un. Per tal de fer
explícita aquesta relació és oportú, de
bon començament, demanar als alumnes
que escriguin, al costat de cada exercici,
el número dels objectius corresponents.
Per fer aquesta feina hauran de consultar
individualment la graella dels objectius i
hauran d’escriure la seva proposta.
Seguidament, comentaran amb els companys de grup les coincidències o les
divergències i miraran de trobar un consens. A continuació cada alumne, individualment, intentarà resoldre tots els exercicis en un temps marcat pel mestre/a.
Podrà consultar el seu llibre de text, els
seus apunts, la seva llibreta d’exercicis...
si ho creu necessari. Transcorregut el
temps establert, es posaran en comú, en

UNITAT 5 - PROVA-PILOT
Nom:

Curs:

1) Subratlla les paraules compostes del text i explica el seu
significat.«Aquell capvespre el rodamón havia caminat pesadament fins el penya-segat amb ganes de contemplar una posta
de sol meravellosa.»

2) Accentua, si cal, les següents paraules i explica per què les
accentues o per què no.
• barret:
• pastis:
• camisa:
• camio:
• valent:

Data:
Objectius
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el petit grup, tots els exercicis i s’hauran
de resoldre els dubtes que puguin sorgir.
Finalment, les qüestions que no s’hagin
resolt seran plantejades al mestre/a que
les explicarà a nivell de gran grup o donarà oportunitat als altres grups per a que
aportin la seva solució.
Aquest instrument no demana que els
alumnes indiquin en quin grau dominen
els objectius sinó que, fent evident la
relació amb aquests, planteja activitats
d’aprenentatge concretes per tal que, la
reflexió i la presa de consciència sobre el
que se sap i el que no, tingui una base
més sòlida i elimini, així, la manca d’objectivitat i la resposta mecànica. Per altra
banda, la prova-pilot arriba fins al final
del procés d’autoregulació ja que, tenint
en compte els objectius (referent),
fomenta l’avaluació i la reflexió sobre el
que s’està aprenent i dóna l’oportunitat
de prendre decisions de millora (ajut dels
altres companys i companyes i del mestre/a). És, per tant, un instrument molt
complet d’autoregulació.
Ah, i en Pasqual? En Pasqual de seguida es
va adonar del seu defecte. Recolzava de
manera inadequada el seu peu esquerre. Des
d’aleshores va fent, amb l’ajuda d’un terapeuta, uns exercicis de rehabilitació. I ho està
aconseguint. Només quan va ser conscient
del què li passava, va començar a treballar
per corregir el seu problema. Veritablement,
era una qüestió de consciència.

L’AVALUACIÓ PER
CARPETES: UNA EINA
D’APRENENTATGE
Mariona Corcelles i Eva Liesa.
Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i l’Esport
Blanquerna.

Universitat Ramon Llull
L’avaluació per carpetes o per portafolis
és un instrument avaluatiu que s’emmarca dins d’una concepció sociocog-

nitiva de l’aprenentatge. Des d’aquesta
perspectiva entenem que l’aprenentatge sempre es produeix en contextos
d’interacció social i que les eines de
pensament pròpies d’un individu són
fruit de la interiorització de les eines
que el seu entorn cultural li ha anat
cedint en diferents situacions a través
de diversos mecanismes de mediació.
Aquesta modalitat avaluativa permet
que l’alumne, en interacció constant
amb el seu professor (sovint a través de
la mateixa carpeta), entre diferents
alumnes (a través de la coavaluació) i
amb ell mateix (reflexionant sobre el
seu aprenentatge) prengui consciència
del què i com està aprenent de manera
que, progressivament, va essent autònom en el seu aprenentatge.
En l’avaluació per carpetes, a partir
dels objectius d’aprenentatge i els criteris de qualitat dels aprenentatges clarament explicitats i negociats des d’un
inici entre professor i alumne, aquest
últim escull durant el seu procés d’aprenentatge tota una sèrie de mostres,
d’evidències argumentades que mostrin el progrés en el seu aprenentatge.
Aquestes evidències poden ser obligatòries o optatives. Entre les obligatòries, per exemple, a l’àrea de llengua el
mestre pot dir que ha de seleccionar-se
i, per tant, finalment incloure’s en la
carpeta, com a evidència, el comentari
d’una de les lectures realitzades i la
redacció d’una tipologia textual concreta que s’hagi estat treballant. Les
evidències optatives les triaria lliurament l’alumne i serien una mostra d’aquells documents que des de la seva
perspectiva l’han ajudat més a assolir
els objectius establerts. Les evidències,
que poden tenir diferents formats (treball escrit, dibuix, mapa conceptual,
fotografies, cintes en àudio...), són
lliurades al professor en les dates establertes perquè aquest, basant-se amb
els criteris de qualitat i els objectius

establerts prèviament, realitzi indicacions de millora que ajudin l’alumne a
autoregular el seu procés de construcció de coneixement. El conjunt d’aquestes evidències es recopilarà a través d’una carpeta virtual o física.
Les fases en l’aplicació d’aquest instrument avaluatiu són cinc:
• FASE 1: Negociació i explicitació
entre professor i alumnes dels objectius d’aprenentatge (vinculats a les tres
tipologies de continguts: conceptes,
procediments i actituds) i dels criteris
de qualitat d’aquests aprenentatges.
• FASE 2: Identificació i argumentació
per part de l’alumne de les evidències
que creuen els ha permès anar assolint
els objectius establerts prèviament.
• FASE 3: Revisió entre professor i
alumne de les evidències seguint els
criteris de qualitat.
• FASE 4: Nova presentació de les evidències justificant els canvis introduïts.
• FASE 5: Presentació definitiva de la
carpeta amb el recull de totes les evidències definitives.
Tal i com es desprèn de les línies anteriors, aquest instrument avaluatiu
trenca amb un model tradicional de
l’avaluació, que es du a terme de
manera puntual i basant-se habitualment en la valoració d’alguns productes o resultats, sovint parcials.
Per últim, destacarem tres aspectes
positius de l’aplicació d’aquest instrument avaluatiu i algunes de les seves
limitacions. En relació als aspectes
positius, en primer lloc, entenem que
permet accedir i mediar allò que molts
cops queda ocult en el procés d’aprenentatge, que són els significats que l’alumne atorga als continguts durant el
seu procés de construcció de coneixement i, per tant, ens ofereix la possibilitat d’ajustar l’acció educativa a la zona
de desenvolupament pròxim de cada

alumne per tal que aquesta sigui realment efectiva. Per tant, podem dir que
és un instrument útil tant per millorar
la pràctica docent (ja que ens ofereix la
possibilitat de reflexionar sobre els
efectes de l’acció educativa en els alumnes), com per potenciar el progrés dels
aprenentatges dels alumnes. En segon
lloc, situa l’alumne com a aprenent
actiu i reflexiu en el seu procés d’aprenentatge. L’elecció de les evidències
més representatives que mostren l’assoliment dels objectius proposats exigeixen a l’alumne una presa de decisions
conscient i argumentada, interioritzant
alhora els criteris de qualitat. D’altra
banda, el feedback que pot aportar el
docent a través de les seves indicacions
de millora forcen a l’alumne a repensar
i reconstruir els significats atorgats als
continguts. En tercer lloc, el sistema
d’avaluació per carpetes permet englobar diferents modalitats d’avaluació
com l’avaluació entre iguals (coavaluació), l’autoavaluació, l’avaluació del
procés i l’avaluació del producte (a través de les evidències).
Finalment, cal tenir en compte que l’aplicació de l’avaluació per carpetes
requereix temps per part del professor
per revisar i realitzar un seguiment personalitzat de cada alumne i, per això,
es fa difícil dur-lo a terme en un grup
d’alumnes nombrós. D’altra banda, cal
destacar que quan l’avaluació per carpetes no està organitzada entorn a uns
objectius i uns criteris de qualitat
transparents, els alumnes construeixen
la carpeta convertint-la en una simple
recol·lecció d’evidències poc reflexives
i probablement poc ajustades als
objectius que tenia el professor.
Ara bé, probablement si volem construir alumnes autònoms i reflexius en
el procés d’aprenentatge aquesta és
una bona manera d’implicar-los en
allò que, en últim terme, és la seva responsabilitat: aprendre.

Referències bibliogràfiques:
- Barberà, E. (1999). Evaluación de la
enseñanza, evaluación del aprendizaje.
Barcelona: Edebé.
- Coll, C i Martin, E. (1996). La evaluación de los aprendizajes: una perspectiva de conjunto. Signos, Teoria y práctica de la educación, 18.
- Klenowski, V. (2005). Desarrollo del
portafolios para el aprendizaje y la evaluación: procesos y principios. Madrid.
Narcea
- Martin-Kniep, G. (2001). Portfolios
del desempeño de maestros, profesores y
directivos. La sabiduría práctica.
Barcelona. Paidós.
- Shores, E. F.; Grace, C. (2004). El
portafolios paso a paso. Infantil y primaria. Barcelona. Graó

ris... que ens ajudin a avaluar l’alumne. La rotllana és un espai molt íntim
i proper que ens permet, als mestres,
apropar-nos als nostres alumnes i
conèixer tot allò que saben i que han
après a partir d’allò que ens transmeten. És sobretot, un espai de trobada i
d’intercanvi, molt útil en molts
moments del dia: útil per resoldre una
baralla, per ajudar a trobar solucions
davant d’un conflicte personal, per
observar i comentar els resultats d’una
feina, per plantejar-nos nous dubtes i
buscar possibles solucions...
Un dia a la classe va sorgir la necessitat
de saber ordenar els números. I va ser
aleshores que vam plantejar-nos,
també, el perquè era important saber
comptar. Algunes de les coses que van
dir els alumnes a la rotllana:

LA ROTLLANA A P4:
ESPAI
D’APRENENTATGE
MATEMÀTIC

FASE INICIAL:

Teresa Tamayo

Escola Pia Balmes
El debat sobre l’avaluació és un dels
més recurrents. Busquem sota les
pedres, instruments, moments, crite-

- Per saber que es fan així.
- Per saber comptar els números.
- Per saber on van els números i
aprendre.
- Si els posem en ordre, sabrem que
van així.
- Per posar la data.
- Perquè si no seria un rotllo, contaríem 9, 3, 6, 4 i estaria malament.

8
9

RECULL PEDAGÒGIC
- Si comptéssim així ens tornaríem
una mica «locus».
FASE DE DESENVOLUPAMENT:

Els vam plantejar una activitat amb
dos fulls. En un hi havia dibuixats dos
requadres dividits amb cinc caselles
cadascun. En l’altre, hi havia escrits els
números del 0 al 9. En un principi, i
després d’escriure com és habitual el
seu nom en el full, havien de retallar
els números i enganxar-los per ordre
dins de cadascuna de les caselles.
FASE FINAL:

Un cop tothom va acabar l’activitat
vam seure a la rotllana. Els nens
observaven i analitzaven cadascun
dels fulls. Sobretot calia fixar-se amb
la correcció de l’ordenació i després
altres aspectes més formals, com el
nom i la presentació.

Expressaven aspectes com: «El tres
mira cap a l’altre costat», «El 6 està
repetit» (quan algú havia enganxat el
nou, l’últim número, al revés), «El
cinc està abans del quatre», «Falta el
nom». Alguns animaven molt als
companys: «Està molt i molt bé!»
Altres eren més exigents i no en deixaven passar ni una. I fins i tot, algú
es va posar a aplaudir de forma efusiva davant d’algun treball realment
ben fet.
Aquest és un exercici que hem dut a
terme diverses vegades a la classe. Els
nens saben que després de treballar cal
aportar la feina feta a la rotllana. I és
aquí on cada nen s’adona si ha comès
errors o no, si ha estat rigorós a l’hora
de treballar, si ha estat net i ordenat en
el full, sovint es comparen i agafen
idees per les properes vegades. El treball
de la mestra és el de saber regular els

comentaris i valorar l’esforç d’aquells
alumnes que els costa una mica més.
Quan els vaig preguntar què havien
après amb aquella feina la resposta va
ser clara: «Hem après a comptar els
números bé, a ordenar, a enganxar i a
pensar». Fins i tot alguns nens van
proposar alternatives: «Podríem també
ordenar números fins al 20», «O ordenar del 20 al 0».
Amb el diàleg establert a la rotllana pretenem treballar una matèria en concret,
així com també desenvolupar alhora en
els nens l’habilitat de comunicar-se, de
formar-se les seves pròpies opinions,
d’expressar-se de forma correcta i amb
respecte, d’escoltar als altres i adonarse’n d’altres perspectives... en definitiva,
d’aprendre conjuntament.

Compromís dels 190 anys a l’Escola Pia de Sant Antoni
Fa més de quatre-cents anys, a Roma, Josep Calassanç va
començar una escola oberta a tots els infants.
Avui, a Barcelona,
L’Escola Pia de Sant Antoni vol acollir sense cap
mena de distinció nens i nenes, nois i noies, a les
seves aules.
Josep Calassanç volgué que el filòsof Campanella –perseguit i empresonat per la Inquisició– parlés als seus joves.
Seguint el seu exemple,
L’Escola Pia de Sant Antoni escolta les diferents
idees i raonaments i rebutja el pensament únic.
Josep Calassanç va acollir i ajudar el savi Galileu tot just
ser condemnat per les seves afirmacions científiques.
Per això,
L’Escola Pia de Sant Antoni vol restar oberta a les
innovacions que el món de la ciència i de la tecnologia aporten contínuament a la humanitat.

En plena contrareforma Josep Calassanç féu lloc a les
seves classes a alumnes jueus i protestants.
Avui, en temps d’incerteses i d’afirmacions,
L’Escola Pia de Sant Antoni dóna a conèixer les
diferents cultures religioses i educa en el respecte
mutu els alumnes de diferents creences i els alumnes no creients.
Passats ja quatre-cents anys, la idea d’una escola per a
tots impulsada per Josep Calassanç segueix tenint plena
vigència.
Amb cent noranta anys d’història,
L’Escola Pia de Sant Antoni renova el seu compromís d’educar en la ciutadania i en el saber els
alumnes que li són confiats.

Equip de Pastoral

ESPIELL
Descobrim
Terrassa
Itinerari per la Terrassa Modernista
Durada: A gust del consumidor
Recorregut: El recorregut que us proposem surt de l’estació
de RENFE, situada al carrer vint-i-dos de juliol. Baixarem
pel c. del Nord, arribarem a la placeta de Saragossa on hi
trobarem el Magatzem Joaquim Alegre (Arxiu Tobella),
construït per en Lluís Muncunill i Parellada. Fixeu-vos en
els arcs el·líptics com a elements definidors de la façana.
En direcció sud, encapçalant el c. sant Pere i el c. de la
Rasa, hi trobarem l’edifici Magatzem Torras, obra de l’arquitecte Melcior Vinyals i Muñoz (1914). En destaquem
la balconada que recorre tota la façana.
Continuant pel c. del Teatre, al n. 4 hi ha la casa Jacint
Bosch (1912) (actual seu Minyons de Terrassa), amb una
tribuna del pis principal i la balconada central de pedra
destacables. Seguint, arribarem al Teatre Principal
(1911), d’Enric Catà i Francesc Guàrdia, amb una façana
de composició amb repertori formal modernista. Al c. de
sant Pau, observarem tres antics magatzems, n. 9, 11 i 17:
Magatzems i casa d’Emili Matalonga, i Magatzem
Francesc Roig, obres de Lluís Muncunill. Davant mateix,
al n. 6, hi ha la seu de la Cecot, antic Magatzem Pascual
Sala (1893), obra de Joan Trays, edifici de quatre façanes,
voltat per un jardí, coronat amb una cúpula de vidre.
Arribant al c. Fontvella, a mà esquerra ens queden tres edificis d’en Muncunill: al n. 78 Gran Casino (1920), al n. 93
la casa Baltasar Gorina (1902) i al n. 91 la casa Concepció
Munset (1907).
Baixant a mà dreta, hi ha la Casa Alegre de Sagrera
(1911), edifici de Melcior Viñals i Muñoz, construït per la
família Sagrera. Us aconsellem de visitar-la per tal de gaudir de les quatre estances al primer pis amb pintures
murals de Joaquim Vancells i Pere Viver, els treballs d’ebenisteria, els vitralls emplomats, ...). Actualment és una secció del Museu de Terrassa.
Arribant a la plaça Vella, podrem prendre un refresc a
qualsevol dels establiments.
Després seguirem pel c. Cremat fins arribar al Raval de

Montserrat. A la cruïlla, hi ha l’Antic Institut Industrial
(1835) (actual Centre Excursionista), obra de Jacint
Matalonga. Antiga Casa de la Vila de Terrassa. Davant hi
ha el Magatzem Cortés i Prat (1897), obra de Joan
Carpinell i Sallés. Al costat hi ha l’Ajuntament de Terrassa
(1900-02), obra de Lluís Muncunill i d’Antoni Pascual i
Carretero. Edifici neogòtic amb la façana principal portalada, amb tres arcs apuntats per accedir a l’atri, cinc finestres
apuntades amb guardapols i un balcó format per claustres.
Al n. 48 del Raval hi ha la façana de l’antiga Confiteria
Vídua Carné (1908), actual Farmàcia Albinyana, edifici
de Joaquim Vancells. Destaquem els mosaics, esgrafiats,
treballs de forja del balcó, ... A l’altre costat del carrer hi
ha el Mercat de la Independència (1903-1906) d’Antoni
Pascual i Carretero i Melcior Viñals i Muñoz.
Travessarem la Rambla d’Ègara i continuarem pel c. Volta
fins arribar al Parc de Sant Jordi on ens trobarem amb un
dels edificis més singulars de la ciutat, la Masia Freixa
(1905-1910), una altra obra de Lluís Muncunill. L’edifici
està revestit per una estructura d’arcs i voltes d’inspiració
gaudiniana. Destaca la façana estucada de color blanc i la
galeria porticada, amb un arrambador de ceràmica vidriada de color blanc. La teulada, imitant les dunes del desert,
està coberta de trencadís de vidre al morter de calç.
Tornant a la Rambla d’Egara, pujarem fins arribar al
Vapor Aymerich, Amat i Jover (1907), actual Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC). En Lluís Muncunill va construir aquest
vapor per encàrrec. El Vapor es dedicava a la fabricació de
teixits de llana i es duia a terme tot el procés tèxtil.
Per acabar la ruta i tornar a l’estació de RENFE us aconsellem que seguiu Rambla amunt fins arribar al c. de
Cervantes que us portarà fins l’estació.

Transport: Aconsellem l’arribada amb el tren.
Dades pràctiques: Podeu aconseguir informació trucant a l’Oficina de Turisme,
on podreu aconseguir visites guiades, ...
Tel.: 937 397 010, visitant el web: http://www.terrassa.org/terrassaalmon/turisme
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APUNTA'T A LLEGIR
«ATRAPALLIBRES» i
«PROTAGONISTA JOVE»
Al núm. 73 de la revista PAPERS -novembredesembre 2005- us anunciàvem i proposàvem
la participació en dos concursos organitzats
pel Consell Català del Llibre Infantil-Juvenil.
Quatre de les nostres escoles (Moià, Sabadell,
Sarrià i Terrassa) hi han participat. Això ha
representat un total de 197 alumnes participants i una quantitat de 577 llibres llegits.
Totes quatre han participat en el concurs
«Atrapallibres» (per Primària) i Sarrià, a més,
ho ha fet en el «Protagonista Jove» (per
l’ESO), tenint la sort de ser obsequiada amb
un lot de cinquanta llibres.
El Grup d’Animació de la Lectura del
Secretariat, us fem ressò sobre la nostra avaluació de l’experiència:
- S’ha promocionat la voluntarietat dels
participants. Malgrat que molts diuen
que en aquests temps no hi ha res a fer
envers el tema de la lectura dels nois i
joves; comprovem que no és cert.
- S’ha cultivat l’esperit crític i la responsabilitat. S’han erigit en jurat autònom
per qualificar. Havien de triar el millor,
entre tres o quatre llibres llegits.
- S’han establert debats i fòrums molt
interessants.
- S’ha fomentat la participació, contrastant
la seva opinió amb la dels altres companys.
Els infants i joves valoren ser escoltats i
poder expressar-se amb total llibertat.
- S’ha afavorit la comunicació, a través de
les diferents revistes escolars, arribant a
totes les famílies.
Estem molt contents del resultat i agraïm el
treball de tots els qui hi han col·laborat.
Difondre el gust per la lectura és el més important. Tots els models i mètodes són millorables
o adaptables a les diferents situacions.
Els mestres i bibliotecaris volen organitzar una
petita festa d’agraïment amb tots els nois i
noies que han estat sensibles a la seva crida.
Serà el final feliç d’aquesta bonica pel·lícula.

ZUM-ZUM
Recorregut per
75 històries de
la nostra història.
Hi ha dos petits
paràgrafs en la presentació d’aquest
llibre que trobem
especialment
encertats, de cara
a definir el seu contingut i finalitat.
«Hi ha res més interessant que tancar la revista (Papers)
amb un text que genera opinió, comentaris, somriures, o
queixes...? Hi ha res millor que un text que convidi a discutir i a parlar; enceti i inciti a un diàleg permanent?»
Rellegint els articles de Zum-zum hi hem trobat aquestes
característiques que l’ajudarien a definir (citades en la presentació, amb molt d’encert).
«Cada element de la revista està pensat del dret i de l’inrevés i és així com neix el Contrapunt; un text breu que exerceix l’efecte de brunzit en el nostre fer i desfer diari, una
mena d’enginyosa molèstia que, amb un llenguatge directe
i planer, ric en adjectivació i simbolisme i amb una subliminar ironia, permet posar algunes espurnes d’humor i de
metàfora a la realitat escolar, a voltes tant feixuga, i que,
arribats a l’última plana, ens fa deixar la revista amb un insinuant somriure, ple de complicitat amb aquest, ja no tan
anònim, personatge. Un anònim que representa el nostre
col·lectiu». Animem a la direcció de Papers a la recerca de
«zum-zumaires» que continuïn la tasca de «punxar-nos» a
pensar, amb bon humor, ironia i agudesa. Certament que
no ens farà cap mal.
Creiem encertat el recull d’aquests 75 articles, ja que dóna
la possibilitat de repensar una vegada més el polièdric món
de l’educació. De fet tracta dels aspectes més variats i, el
que és més important encara, de plena actualitat.
Lamentem la manca d’un índex temàtic, que podria servir
de punt de referència per arrencar a pensar una vegada més
sobre un aspecte determinat. Afortunadament el món de
l’educació sempre serà quelcom inacabat, un nou viatge a
Ítaca. Per molts anys!
Grup Animació a la lectura: Anna Lorente, Susana
Patiño, Montserrat Plans, Conxita Tarruell i Sadurní
Tudela.

REFLEXIÓ
II EDICIÓ DEL SALÓ DEL LLIBRE
DE BARCELONA
Barcelona, del 2006
Del 21 al 26 de novembre de 2006,
tindrà lloc la II Edició del Saló del
Llibre de Barcelona, un esdeveniment
cultural, editorial i ciutadà, entorn
del món del llibre, amb projecció a
Catalunya, Espanya i la resta del
món. Comptarà amb 13.000 m2 d’exposició, activitats i més de 200 segells
editorials.

Expressar
LA SOLIDARITAT
Expressar els sentiments, les sensacions es pot fer de
moltes maneres. Avui us n’oferim dues:
La Maragda Cuscuela, una de les cinc mestres que va
anar al Senegal, ha escollit el dibuix i la pintura. Ella
diu que s’expressa millor pintant.
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Dins les activitats del Saló, «Puntedu»
és el programa especial per a les escoles
que motiva la lectura. Aquesta II edició
del Saló inclou espectacles teatrals, participació en tallers, trobades amb
autors i il·lustradors, visites guiades...
Els escolars s’ho passen d’allò més bé
aprenent com n’és de meravellós llegir.
Un programa molt complet tant per
Primària com per Secundària. No feu
tard. Reserveu ja les vostres places.
Us podeu inscriure omplint el formulari que trobareu a la nostra web:
http://www.salollibrebcn.com/

La Carme Canet s’expressa a partir de la narració de
contes africans. Està presentant un espectacle amb
molt d’èxit: KASUMAY ÀFRICA. Ha actuat en
diverses escoles.

QUIN PROJECTE?
Transversal
Títol del Projecte: Avaluació per competències professionals
Etapa: Formació no reglada
Àrees relacionades: Departaments SEFED
Descripció i objectius:
El programa SEFED és una formació adreçada a persones majors de 25 anys, en situació d’atur amb
necessitat de qualificar-se en l’àrea administrativa. És un curs subvencionat pel Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya i té una durada de sis mesos. Durant aquest període l’alumne rep una
formació teòrica i una altra de procedimental, basada en la metodologia de la simulació d’empresa1, per
tal d’adquirir les competències relacionades amb els processos administratius del departament comercial, comptabilitat i personal de l’empresa. L’objectiu principal del projecte és avaluar l’adquisició de les
competències. Per a aconseguir-ho, es defineix un sistema d’avaluació basat en 3 aspectes:
1. Compromís del centre amb els aprenentatges de l’alumne (contracte pedagògic).
2. Autoregulació dels propis aprenentatges (quadern d’autoavaluació).
3. Valoració de les competències adquirides (qüestionari d’avaluació).
Aquestes 3 eines defineixen un sistema coherent d’avaluació vers la competència professional del
Programa SEFED amb la voluntat que els alumnes assoleixin les competències dels diferents llocs de
treball i facilitar així la seva inserció laboral.
Seqüència d’activitats
Fase inicial: Per començar es realitza una valoració de la formació i trajectòria adquirida per l’alumne
a través d’una avaluació inicial. És lliura «el contracte pedagògic d’aprenentatges assolibles per l’alumne» que
recull totes les competències dels diferents departaments que l’alumne pot aprendre al llarg de la seva
estada en el centre. S’expliquen i es compara amb la seva situació personal, a partir de l’avaluació inicial. Això ens permet definir un itinerari personal d’aprenentatge.
Fase desenvolupament: Durant el curs l’alumne realitza el seu itinerari adquirint les corresponents
competències dins de cada departament de l’empresa simulada. A mesura que acompleix les activitats
proposades, l’alumne va completant el seu assoliment de competències en el «Quadern d’autoavaluació». Al mateix temps, el formador valida la feina realitzada al quadern.
Fase síntesi: Quan l’alumne finalitza el seu aprenentatge, el formador avalua les competències adquirides a través del «Qüestionari d’avaluació», indicant el nivell de competència assolit (d’1 a 4) per a cada
departament, segons consta en el seu contracte pedagògic.
Conclusions
La finalitat d’aquest sistema d’avaluació per competències és que l’alumne tingui coneixement del què
aprèn i com ho aprèn. Aquest sistema s’està experimentant en cada «Programa SEFED» i permet implicar l’alumne en seu propi procés d’aprenentatge, fent-lo conscient de la seva evolució a través de la
metodologia de la simulació d’empresa. A més, ens assegura poder contrastar l’aprenentatge des d’una
visió realista de l’empresa, establint l’avaluació sobre aquelles competències que se li demanaran en el
moment d’incorporar-se al món laboral com a administratiu polivalent.
Per saber-ne més, truqueu a Escola Pia de Granollers, tel. 938 794 314 o bé escriviu a
albert.barbena@escolapia.net
Mètode d’aprenentatge on l’alumne realitza les tasques administratives dins d’un entorn d’oficina i amb una distribució
per departaments i llocs de treball.
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ACTUALITAT
NOU SECRETARI
GENERAL DE LES
INSTITUCIONS
ESCOLARS
A l’Alifara d’equips directius, celebrada a Mataró el 14 de juny, es va anunciar el nomenament d’en Joan Vila i
Farràs com a nou Secretari General de
les Institucions Escolars de l'Escola Pia
de Catalunya.
A partir del proper curs, doncs, en
Joan Vila prendrà el relleu a en Ramon
Francolí i Martínez que l’ha estat exercint des de gener de 1998.

A través d’un comunicat a tots els treballadors, el pare provincial, en Jaume
Pallarolas va agrair públicament a en
Ramon la seva dedicació a la tasca realitzada i en va destacar la gran qualitat
humana i professional.
De la mateixa manera, en Ramon, va
comunicar també un agraïment al personal amb un altre comunicat del que
ens agradaria extreure’n una cita:
«Un comiat que en cap cas és un adéu,
sinó un a reveure, on prenen nou sentit
les paraules amb què us vaig saludar:
agraïment, esperança i desig ...
Agraïment a tots i a cadascú de vosaltres
perquè des del vostre lloc de treball, aula,
despatx, cuina o pati, heu mantingut una
estreta i responsable col·laboració amb la
Institució. Una feina, la vostra, tan necessària, a través de la qual feu possible que
la nostra Institució pugui fer escola. Una
escola escolàpia per a tots i al servei del
nostre país.»

XI PREMIS PER
AL FOMENT DE
LA CREATIVITAT
Un any més, la Fundació Cultural
Privada «Joan Profitós» de l’Escola Pia
de Catalunya, sota el lema «Tradició i
modernitat» va convocar els XI
Premis a la Creativitat. Un premi de
premis per als nois i noies que ja han
estat guardonats als Jocs Florals de les
escoles. Enguany, la festa de lliurament dels premis es va fer al claustre
renaixentista de l’Escola Pia d’Igualada
el dia 24 de maig. El claustre va prendre nova vida, a través dels nois i noies
guardonats per la seva imaginació i
creativitat artística. Van ser acompanyats per les veus dels cantaires de
les escoles de Sabadell, Sant Antoni,
Sarrià, Terrassa i Vilanova que estrenaven la cantata «El ratolí electrònic». Un
conte creat per en Jesús Nieto i musicat per en Ricard Gimeno, tots dos,
professors de l’Escola Pia de Sarrià.

JORNADA
D’ESPORT I
CONVIVÈNCIA
El divendres 12 de maig es va celebrar,
a Sabadell, la divuitena Jornada
d’Esport i Convivència que, anualment, aplega els alumnes de 6è de primària dels col·legis de l’Escola Pia de
Catalunya. Enguany, hi van participar
més de nou-cents alumnes i uns setanta professors i monitors acompanyants.
L’equip organitzador de l’Escola Pia de
Sabadell va preveure una vintena d’activitats, en diferents espais de la ciutat,

que van fer que els participants gaudissin d’un matí molt entretingut.
Aquest any, a part de les activitats tradicionals (futbol, bàsquet, atletisme,
circuit d’orientació, tennis taula,...)
també es va oferir la possibilitat de fer
activitats com el waterpolo, el korfball,
i taller de circ, d’esgrima i castellers. El
dinar es va fer a la zona esportiva de la
bassa de Sant Oleguer. La Jornada va
acabar amb una actuació musical.

REUNIÓ
FEDERACIÓ
AMPA ESCOLA
PIA DE
CATALUNYA
El dissabte dia 27 de maig i a l’ Escola
Pia de Sant Antoni, es va celebrar la reunió prevista per aquest trimestre de la
Federació d’ AMPA de l’ Escola Pia de
Catalunya. El tema de treball de la reunió era concretar el model de participació de les diferents AMPA en el procés
de l’ Assemblea de les Institucions.

PREMIS A LA NIT
DELS NOUS
PROFESSIONALS
L’Escola Pia de Terrassa ha estat guardonada amb un Diploma per haver
guanyat el primer premi de PGS en la
nit dels nous professionals. La Cecot,
entitat organitzadora, és una associació
empresarial multisectorial, constituïda
l'any 1978 i integrada per 38 gremis i
associacions empresarials.
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CONTRAPUNT
Zum, zum, zum,
brunz l’abella zum!
Després del llibre, hem de parlar d’avaluació?

Us confesso, ben sincerament, que vaig tenir una sorpresa immensa en veure
el llibre dels contrapunts, editat en ocasió del número 75 de la revista, i que
els recull tots. No en sabia res de res: els del consell de redacció s’ho tenien ben
callat! Quin goig i quina il·lusió veure aplegats tots els articles! I quina responsabilitat o quina angúnia de saber que deixen de ser fugissers o temporals!
Ben de cor, moltes gràcies. No només pel llibre; sobretot, per haver confiat
en mi durant tant de temps, per haver-me animat quan us deia que potser
prou, per haver-me estimulat la imaginació, la creativitat i el repte continuat
de ser sensible al que es diu entre el professorat i en diferents entorns del
nostre col·lectiu per intentar –edició rere edició- que el contrapunt no fos
meu, sinó de moltes i molts (pensar que de tots, ja és massa pedant). I per
fer possible tot allò que tant bé diu l’Eulàlia –una gran inspiradora d’idees i
d’il·lusions– en el pròleg del llibre.
Moltes gràcies, encara, i felicitats als qui han fet possible l’edició tan correcta i tan ben decorada d’abelles brunzidores a cada pàgina. Em permeteu,
però, un detall? N’hi ha una que encara vola. Fixeu-vos que a la pàgina del
títol n’hi ha 74 i, a la portada, una de ben acolorida; però, oi que hi ha 76
contrapunts? Bé, per una de «torna» no ens enfadarem! O potser és que
cerca encara nous temes, nous matisos, noves visions? Deu ser la de cada lector o lectora! La sentiu brunzir prop vostre?
I ara, intentaré dir quelcom (que no hagi dit en d’altres textos) sobre l’avaluació, el tema de la revista. Sintèticament, a partir d’aquest món d’abelles:
1. Avaluar és fer present els bocins més rellevants d’una història o d’una trajectòria per valorar el progrés. En el llibre, qui redacta aquests textos hi
ha vist traces d’angúnies de moments concrets, ha reviscut alguns textos
que costaven de redactar o de concretar, ha recordat aquells que ara esborraria del tot, n’ha tornat a fer presents els que estima més. Cal convèncer-nos que, sense aturar-nos un moment, no hi ha avaluació possible.
2. Avaluar remet als objectius: hom ha de plantar un arbre, educar un fill
i escriure un llibre, diu un adagi popular. Feina feta, podria dir ara (si
no fos que en això d’educar no s’acaba mai).
3. Avaluar és constatar si s’ha fet el que calia: vegeu la resta de la cançó.
L’abella fa el que toca, el que s’espera d’ella; i al final el fruit del seu fer,
fins fa goig a d’altres que se’n beneficien. Potser a l’escola, la verificació
immediata no permet la gran avaluació –que és la de la vida–, però n’ha
de tenir sempre aquesta intencionalitat: no ho oblidéssim mai!
4. Recordem! Avaluar té més a veure amb valorar, promoure, estimular,
projectar... que amb mesurar, qualificar, controlar, puntuar, ... Siguem
gent de llarga volada que anem d’un espai a un altre; no ens quedem en
Zum-zum
el salt curt d’una flor a la del costat!
5. Avaluar és sempre millorar el procés: mireu com acaba la cançó. Torna
a la frase inicial per fer-la nexe d’una nova estrofa. D’això, els savis en
diuen autoregulació: a veure si ho
I, això fer-ho sempre!, recordant que –qui escriu aquestes ratlles procura
tenir-ho clar–, tot es fa des la limitació i la voluntat de servei. Ai las!
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Dibuixos extrets del llibre de
Francesco Tonucci, Quan els infants
diuen prou! Ed. Graó Biblioteca de
Guix, Barcelona 2004

