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L’avaluació, al costat de la seqüència d’activitats, de l’organització social de l’aula, del material i recur-
sos, del contingut o de l’espai i del temps, és una de les variables que configuren el treball a l’aula.
Tot i així, avaluar, a l’escola, esdevé una tasca altament complexa, farcida de processos i d’instruments
també, d’intencions i afeccions on ens comprometem i demostrem, clarament, la pròpia manera de
concebre el procés d’ensenyar i d’aprendre. La conversa sobre avaluació esdevé, sovint, massa teòri-
ca tot i que la nostra vida més quotidiana està impregnada d’avaluació. Podem entendre i acceptar
que hi hagi avaluació sense reflexió? 
– Què et suggereix la paraula «avaluació»?
– Ostres! En sentir la paraula m’apareix un allau d’idees desordenades. És com una mena d’aiguaba-

rreig indestriable: autoavaluació? coavaluació? regulació? autoregulació? avaluació dels professio-
nals? avaluació de coneixements i d’actituds, també de procediments i/o processos... Ostres!
Oblidava allò de significativa, quantitativa, qualitativa, i... reflexiva. 

– Tens raó! Avaluar és realment complex. 
– I a tu, en què et fa pensar?
– Aquest tema m’ha fet anar de bòlit durant molt de temps i, al final, he decidit de «passar» de les

paraules i descobrir-ne el veritable sentit. He entès que avaluar és una eina indispensable sense la
qual els humans no controlem la nostra vida. 

– Vols dir que n’hi ha per tant?
– Tinc clar que avaluar no és, només, posar notes.
– Home, a això ja hi arribo però, a la pràctica... 
– A l’escola... encara pesa molt el gruix de coneixements que cada aprenent demostra en un examen. 
– Ei! no marxis de tema. Em parlaves del sentit del mot.
– Si som capaços de rebaixar tensió i preocupació per l’avaluació, aviat descobrim que avaluar és ana-

litzar, precisar, qualificar, apreciar, comparar, quantificar, valorar, qüestionar, ponderar, contras-
tar, sospesar, determinar, comprovar, ... com un bon mitjà per poder decidir amb més fonament. 

– Caram! Si tot això és reflexionar sobre la meva vida quotidiana!
– És clar que sí! Som éssers avaluadors. Contínuament avaluem-reflexionem sobre la nostra realitat i

fer-ho de manera sistèmica ens permet i facilita d’actuar i d’intervenir amb més consciència 
i intenció educativa. 

– Ara ho veig més clar. M’estàs dient que cal tenir més control en tot aquest procés? 
– Simplement es tracta d’autoimposar-se un pèl de disciplina individual i d’equip. Si no sabem 

llegir la realitat, ni detectar les necessitats, no podem ni prioritzar, ni autoregular. 
– Però, hem de posar notes, eh?
– És clar que sí! però, no únicament. Si és així, la nostra avaluació queda reduïda a la quantificació

i ens perdem la riquesa que aporta la nostra capacitat avaluativo-reflexiva.
– D’acord, m’ha agradat de parlar amb tu. Em convides a pensar-hi d’una altra manera.
– Fem un cafè?
– Som-hi!

1 Veure. Zabala, A. La pràctica educativa. Com ensenyar. Ed. Graó. Barcelona 1995.

Avaluar és fer una reflexió
sistèmica sobre la realitat,

deixant-nos interpel·lar, per
poder prendre millor les

nostres decisions.
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PER MILLORAR 

Avaluem contínuament però prenem moltes decisions,
sovint, de manera inconscient. El que li ha passat al
Miquelet, ens pot passar als docents, quan planifiquem
una seqüència, si no tenim mecanismes d’avaluació del
procés, que ens permetin verificar si el disseny
continua essent adequat. L’avaluació, a l’escola, ha de
ser una acció quotidiana que ens permeti verificar la
bondat de la seqüència que hem dissenyat, amb la
finalitat de modificar-la i adaptar-la a les noves
necessitats que es posin de manifest. Parlem
d’avaluació formativa però, de vegades, continuem
donant molta importància a una avaluació sumativa,
que pretén quantificar el coneixement de l’alumnat al
final del procés i, això, no ens és útil a l’hora de prendre
decisions que millorin el procés d’ensenyament-
aprenentatge. Ens cal introduir més activitats
d’avaluació del procés.
Un aspecte clau és pensar l’avaluació en funció dels
objectius que ens proposem. Quan parlo d’objectius,
no em refereixo a formulacions genèriques sinó
precises i avaluables. Hem d’explicitar què volem que
aprengui l’alumnat. L’avaluació ens ha de servir per
verificar-ho i l’hem de dissenyar amb aquesta intenció.
El binomi avaluació-objectius és molt potent, perquè
permet que tot el que fem estigui dirigit a la consecució

dels objectius proposats. Ens cal ser agosarats i
substituir l’avaluació quantitativa, per l’avaluació per
objectius, de caire qualitatiu. Aquesta forma d’avaluar
ens aporta molta més informació. Informació més
precisa i que situa el professorat i l’alumnat en millors
condicions per prendre decisions encarades a modificar
el procés d’ensenyament aprenentatge. És cert que la
normativa exigeix una avaluació quantitativa en alguns
moments de l’escolaritat, però no és incompatible amb
que a l’escola, ordinàriament, s’utilitzi l’avaluació
qualitativa.
Un element de millora de l’avaluació ens l’ofereixen les
activitats de coavaluació i autoavaluació. Aquestes
formes d’avaluació augmenten la participació de
l’alumnat en el procés d’aprenentatge, milloren la
consciència dels seus encerts i errors, faciliten
l’autoregulació, i permeten treballar les actituds
definides a l’Estil Metodològic –sabem que la manera
més efectiva de treballar-les és posant l’alumnat en
situació de poder actuar d’acord amb els valors que els
volem transmetre–.
Us convido, a tots, a avaluar com fem l’avaluació.

Joan Vila
Secretari General 

«La mare d’un nen, en el seu primer dia d’escola, li explica
que en arribar el mestre li preguntarà: quants anys tens? 
i li diu que haurà de respondre:7; tot seguit et preguntarà:
com et dius? i hauràs de respondre: Miquelet; finalment et
preguntarà: Que saps llegir? i hauràs de respondre: una
mica si, senyor!.
En Miquelet, de camí a l’escola,va repetint: 7, Miquelet,
una mica si, senyor!; 7, Miquelet, una mica si, senyor!...
En arribar a l’escola...: 

Com et dius? 7!
Quants anys tens? Miquelet!
Que et rius de mi? Una mica si, senyor!»

«... La Maria es llevà, sortí del llit i, com feia sovint, obrí
el porticó i, mentre reprimia un badall, va mirar per la
finestra. Va veure que feia molt vent i plovia. Va pensar
que faria bé d’abrigar-se i no deixar-se el paraigua».

Dues seqüències amb resultat diferent. Ni la mare ni en Miquelet han previst activitats reguladores del procés. La Maria, en canvi, abans de sor-
tir, obre el porticó i mira quin temps fa.

Començo aquest escrit amb dos exemples que ens poden ajudar a pensar en l’avaluació.

Avaluar en el procés és la qualitat

Avaluem l’avaluació



ENTREVISTA

Què et porta a fer l’estudi? On neix la
necessitat?
Tres professors de la UAB i un 
professor de la UPF de Filologia,
constituïts com a grup de recerca,
estàvem interessats en conèixer
quins aspectes del llenguatge són
més rellevants en la tasca docent.
Vam optar per analitzar, des del
punt de vista dels alumnes, de tots
els nivells educatius, des de primà-
ria fins a la universitat, allò que els
nois i noies valoren més dels
docents que coneixen. El resultat
va superar les nostres expectatives.
El que més ens va sorprendre va
ser l’alt grau de coincidència entre
els alumnes dels diferents nivells
educatius malgrat la diferència
d’edat.

Quines són aquestes coincidències? 
Establir una bona relació social a

classe és condició necessària i es
crea –dit en poques paraules– fent
un doble moviment: d’una banda,
utilitzant estratègies que serveixen
per preservar la nostra imatge:
som els professors i, l’alumnat, ens
ha de reconèixer com a conduc-
tors del grup; d’altra, s’ha de pre-
servar i valorar la imatge de tots
els alumnes: s’han de sentir reco-
neguts i acceptats. Tant el docent
com l’alumnat han de trobar el
seu lloc a classe i això vol dir crear
una relació social tranquil·la i sana
que equilibri l’autoritat i la com-
plicitat entre educadors i edu-
cands, cosa que no sempre és una
tasca fàcil.

N’hi ha prou establint una bona relació
d’aula?
Establir una bona relació social és
una condició necessària, però no

suficient per fer que els alumnes
aprenguin. Cal que el docent
utilitzi estratègies discursives per
ajudar a construir coneixement,
per implicar-los a tots en allò que
es fa. I això vol dir, evidentment,
afavorir la interacció i gestionar-la
bé perquè tothom hi pugui
participar i perquè no es dispersi
l’atenció. 

Quin o quins objectius ens hauríem de
plantejar els docents?
És evident que la valoració del
professorat serà positiva en la
mesura que aconsegueixi dos grans
objectius: primer, que els alumnes
aprenguin, evidentment! però
també que tots s’interessin pel
coneixement, que pensin que allò
que aprenen, que allò que fan, val
la pena i que ho facin tan bé com
puguin.

Montserrat Vilà i Santasusana és Professora Titular d’Escola
Universitària, de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup 10,
grup de recerca sobre l’ensenyament i aprenentatge de
llengües. Desenvolupa projectes de recerca al voltant de
temes com: el raonament metalingüístic dels escolars i 
l’avaluació del coneixement estratègic dels alumnes d’ESO.
Coautora del llibre «Entendre(‘s) a classe. Estratègies comu-
nicatives dels docents més ben valorats». Editorial Graó,
Barcelona 2007

 Tant el docent com l’alumnat han de trobar el seu
lloc a classe i això vol dir crear una relació social

tranquil·la i sana que equilibri l’autoritat i la complicitat
entre educadors i educands... 

Parlem amb 
Docents ben valor

 És molt important que l’alumne sigui conscient del
seu procés d’aprenentatge, de quines estratègies utilitza

per aprendre. Sovint saben què han de fer però no
saben què han d’aprendre 
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valorar els docents: primer, com
dèiem a l’inici, la relació social a
l’aula, és a dir, l’equilibri entre
l’autoritat i la proximitat; en segon
lloc, l’habilitat discursiva, és a dir,
que el professor s’expliqui de
manera clara i amena –l’alumnat
es queixa dels docents perquè són
poc clars o monòtons i que no
aconsegueixen captar i mantenir
l’atenció– i, en tercer lloc, la gestió
de la interacció a l’aula, és a dir,
aconseguir que tots els alumnes
participin a l’aula.

Què afavorim, en l’alumnat, quan els
demanem opinió i participació?
Potenciem la idea que la seva
implicació en l’aprenentatge és
definitiva i, en aquest sentit, tenir
opinió sobre les activitats d’aula és
una forma d’implicar-s’hi i sentir-
se agent actiu. No tot el que s’en-
senya s’aprèn. Perquè l’alumnat
aprengui s’ha d’implicar en el
coneixement, sobretot ha de pen-
sar i ha de participar en tot allò
que es fa a classe. Hi ha molts
coneixements bàsics que passen de
puntetes per la vida de l’alumnat.
Sovint l’alumne no és conscient
del que ha fet bé; si li diem i en
parlem, l’ajudem a consolidar l’en-
cert. La interacció i la participació
el fa conscient i l’aprenentatge
esdevé significatiu.

I, en tot això, quin paper hi juga
l’autoavaluació i la coavaluació?
És molt important que l’alumne
sigui conscient de quines estratè-

gies utilitza per aprendre. Sovint
saben què han de fer però no
saben què han d’aprendre. Es 
tracta d’ajudar a desenvolupar
estratègies d’aprenentatge perquè
cadascú rendeixi al màxim de les
seves possibilitats i amb el màxim 
d’autonomia. 

Per últim, establir diàleg entre ensen-
yant i aprenent, pot generar implicació
i millora de la pràctica educativa?
Pot ser un bon recurs per ajudar a
reflexionar i a reconèixer què s’està
aprenent i fins a quin punt té sen-
tit per l’alumnat. Però s’han de fer
bones preguntes per obtenir res-
postes reflexives que, realment,
ajudin a millorar la nostra pràcti-
ca. No totes les preguntes ajuden a
reflexionar i a aprendre, a pensar i
a descabdellar pensament. Només
les preguntes que ens condueixen a
l’àmbit reflexiu ens aporten conei-
xement.

Gràcies!

Per assegurar que assolim els objectius,
cal demanar als alumnes que ens avaluïn? 
No es tracta que els alumnes
explicitin judicis de valor sobre els
docents, però si que cal preguntar,
de tant en tant, als alumnes què és
allò que els ha interessat més, allò
que els ha costat més d’aprendre,
allò que consideren que els ha
servit de ben poc... De fet, he de
confessar que ens va sorprendre
positivament la sensatesa en les
opinions i els raonaments que eren
capaços de fer els nois i noies.

L’opinió de l’alumnat ens ajuda a
millorar?
Primer, hem de valorar l’opinió
dels alumnes. De vegades l’opinió
no s’explicita, però nosaltres hem
d’estar interessats en observar el
seu grau de complicitats i com per-
cebem que s’impliquen en les nos-
tres propostes. De fet, estan amb
nosaltres moltes hores i ens acaben
coneixent molt més del que ens
pensem. S’adonen del nostre grau
de coherència, de l’interès que
tenim per la matèria, de les nostres
actuacions justes o no tan justes...
La seva opinió ha d’ajudar a refle-
xionar perquè ens coneixen més
que els propis companys de feina.

Quins són els aspectes clau, comuns a
tots els docents, que hem de tenir
present? 
Els resultats de la nostra recerca
mostren que hi ha tres aspectes en
què l’alumnat de tots els nivells
educatius coincideix a l’hora de

Monserrat Vilà
rats



propiciar un canvi de model basat
en l’avaluació de continguts, per
un altre centrat en l’aprenentatge.
Aquest enunciat, però, portava
implícit preguntar-nos, també,
quelcom tan bàsic com: amb qui-
nes eines? i amb quin grau de
compromís?. 
El contracte pedagògic va ser la pri-
mera de les eines: una voluntat
escrita d’aquest compromís, un
full de ruta per convenir un procés
individual d’aprenentatge que,
com a conveni, ens cal refermar-lo
en el moment de la incorporació
de l’alumne al programa. Però
aquest compromís, volíem aconse-
guir-lo des de la participació activa
de l’alumne, la qual cosa va donar
peu a una segona eina, el quadre
de Seguiment dels aprenentatges,
des del qual l’alumne i el formador

fan coavaluació continuada dels
aprenentatges. La darrera de les
eines, la que tanca el procés, és el
qüestionari d’Avaluació per compe-
tències que informa el formador de
cada departament on constata el
grau d’adquisició de competències
de cada alumne.
A tot això, aquest mes de gener,
hem afegit les eines corresponents
a l’avaluació inicial, important
aquesta, si volem oferir la possibi-
litat a l’alumne de contrastar i 
evidenciar el seu progrés indivi-
dual. Aquestes eines afegeixen
coherència al procés d’avaluació a
través d’un Protocol d’entrevista, al
qual acompanyarà el currículum
de l’aspirant, un Inventari de com-
petències, que es confecciona des
de l’autoavaluació i una Prova de
nivell que es realitzarà de forma
selectiva per aquells casos que
plantegen dubte. És a partir d’a-
quest moment que el SEFED dis-
posa d’un sistema d’avaluació que
contempla els tres moments clau:
inicial, processal i final.
Us deia al principi que l’ésser
humà ha avaluat sempre. De fet,
n’Eudald Carbonell, antropòleg
conegut, entre d’altres, pels desco-
briments d’Atapuerca, ens recorda
que, des dels homínids, l’evolució
humana sempre ha anat de bracet
de l’evolució tècnica. Comparteixo
aquesta afirmació per certa, com
cert és que exercim aquesta aptitud
innata d’avaluar perquè som capa-
ços d’aprendre i perquè som capa-
ços de millorar. D’això es tractaria.

Som éssers instintivament avalua-
dors. Conscients o no, formal-
ment o de manera espontània, ens
passem la vida avaluant (valorant,
si voleu) per prendre bona part de
les nostres decisions. Observem,
però, que en funció de la impor-
tància que donem al fet avaluable,
el procés que engeguem és tractat
amb més o menys rigor. No dedi-
quem el mateix temps per la com-
pra d’un litre de llet, que per unes
sabates; per escollir unes vacances,
que per canviar de residència; per
obrir un compte, que per contrac-
tar una hipoteca. És evident que el
nivell de rigor i de contrast del
procés acaba essent proporcional a
la dimensió que per a nosaltres té
cada decisió. 
Ara farà uns tres anys que 
en el programa SEFED (Simu-
lació d’Empresa amb Finalitats
Educatives) ens vam plantejar revi-
sar l’avaluació. Com bé sabreu,
aquest programa s’emmarca en l’o-
ferta de Formació No Reglada que
oferim en algunes de les nostres
escoles (Granollers, Mataró, Olot i
Sant Antoni) per a persones en
atur. La finalitat no era altra que
posar el procés d’aprenentatge de
l’alumne com a objecte de l’ava-
luació. Dit d’altra forma, volíem

RECULL PEDAGÒGIC

Atura’t (no et precipitis), Pensa! (pren-te temps), Dec
Avaluació: aturar-se a pens

L’AVALUACIÓ, UN
SALCONDUIT PER
MILLORAR
Ricard Coma
Equip de Gestió



cideix! (bé)

sar per decidir bé

equip i, en la coherència de les
seves accions radica la força i l’èxit.
Per poder fer una bona tasca 
d’equip cal que tots els seus mem-
bres sentin la necessitat de dur a
terme accions conjuntes i coneguin
bé quina fita es vol aconseguir.

LES ACCIONS 
Si els objectius fan referència a l’a-
lumne que volem, les decisions
preses ens impulsaran en aquesta
direcció. Les accions acordades
han de respondre a necessitats
detectades per tot el claustre.
Tothom ha de tenir clar quines
Bones Pràctiques establim per
començar a treballar: l’aprendre de
forma significativa, seqüenciada i
estratègica; organitzar l’aula al ser-
vei de la metodologia emprada,
prioritzar continguts que afavorei-
xin l’autoconeixement i l’autonomia
de l’alumnat, la cooperació, l’apren-
dre a aprendre. Cal saber traduir
tots aquests objectius en accions
concretes que tothom interpreti de
la mateixa manera.

Bones Pràctiques, també, les del
currículum ocult, les que fan refe-
rència a les actituds fora de l’aula
reglada. L’escola ha de generar
espais per a la convivència i per a la
resolució de conflictes, per al dià-
leg, per a la participació: servei de
mediació, participació del volun-
tariat en l’organització d’activitats
escolars, participació dels alumnes
en el Pla d’Acollida, organització
de xarxes d’ajut...
Si l’equip té ben definits els objec-
tius i els ha pogut fer propis, és
més factible poder avaluar a partir
d’indicadors clars sobre la feina
realitzada i els seus fruits.

L’AVALUACIÓ
La fase del procés bàsica, per poder
avançar en la bona direcció, és 
l’avaluació. Determinar les eines
que permetin avaluar la tasca 
feta i reconduir-la esdevé clau.
L’avaluació de les accions passa,
imprescindiblement, pels alum-
nes. El Consell de Delegats i el
grup classe poden tenir una tasca

Cal revisar, valorar, establir, mirar
amb perspectiva, buscar matisos,
decidir... tenint cura i analitzant
totes les decisions preses, per tal
que el nostre projecte educatiu
esdevingui una realitat pedagògica
present a les aules i viscuda pels
docents, pels alumnes i per les
seves famílies. 

EL REFERENT 
El referent que guia la nostra tasca
educativa és l’alumne que volem.
Per construir aquest alumne cal,
doncs, saber quins són els seus
trets i fixar-los com a objectius per
a l’equip.
L’alumne que volem no es defi-
neix, només, a partir del coneixe-
ment adquirit a l’escola que li
dóna capacitats tècniques per des-
envolupar un ofici o una professió
en la vida adulta. L’alumne que
volem ha de ser capaç de construir
coneixement i, això va més enllà de
la simple instrucció o transmissió
de sabers. L’alumne que volem es
diferencia, també, per les seves
actituds tant personals (reflexiu,
responsable, crític, autònom) com
socials (respectuós, moral/ètic,
compromès).

L’EQUIP
Construir amb èxit aquest alumne
és una feina coral, d’equip i en
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AVALUAR PER DECIDIR
Marga Miret
Escola Pia de Sitges
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nostre alumnat la possibilitat d’avan-
çar en el pensament, en l’ús del llen-
guatge per argumentar el raonament,
afavorir la capacitat d’anticipar, de
crear hipòtesis ...
En un ensenyament constructivista és
vital fer-los conscients del seu propi
procés. Ja sabem que sense l’acció no
s’aprèn i sense la reflexió sobre l’acció
no som conscients del que aprenem i,
per tant, l’aprenentatge tampoc no
esdevé significatiu.

COM?
En una activitat d’avaluació analògica,
els continguts a avaluar, l’interrogant
que ens condueix a l’avaluació i els ins-
truments concrets per fer-ho, imatges
o objectes, els tria o proposa, sempre
de manera argumentada, indistinta-
ment, l’ensenyant o l’aprenent.
L’avaluació analògica ajuda els alum-
nes a reflexionar sobre el seu propi
recorregut i a conèixer les seves limita-
cions i necessitats; els fa corresponsables
del seu procés d’aprenentatge, ja que
els incita a autoregular-se; els aporta
autonomia i sentit crític, ja que els fa
conscients d’on són i d’on volen arri-
bar i per què; els permet, així mateix,
expressar-se lliurement, obviant la
pressió de l’encert i l’error. És una
bona eina que facilita la coavaluació i
l’autoavaluació afavorint l’autonomia

de l’alumnat ja que, els propis estu-
diants, poden decidir la fase que volen
avaluar, quan i com ho volen fer. 

QUÈ S’ENSENYA I QUÈ S’APRÈN?
Els alumnes han de ser conscients, no
només, del que fan, sinó també, del
que estan aprenent quan fan qualsevol
activitat d’avaluació i, seria conve-
nient, que verbalitzessin tot allò que
fan i aprenen. Les activitats analògi-
ques promouen, entre d’altres, una
expressió argumentada de les seves
idees, sentiments i/o vivències amb
coherència i ordre; vocalitzant i triant
el lèxic adequat; ordenant el pensa-
ment. La comunicació de la relació i
associació d’imatges amb el pensa-
ment, la idea, el sentiment, la pròpia
experiència o l’opinió que, cada un

reguladora dels instruments
estructurals i organitzatius: avaluar
les organitzacions proposades a
diferents assignatures, l’organitza-
ció d’activitats complementàries i
extracurriculars i la seva funció, el
coneixement dels objectius abans
de començar una unitat etc...
Incorporar l’assemblea de classe
com a element autoregulador del
grup, verificar el grau de conscièn-
cia que els alumnes tenen del
propi procés d’aprenentatge i com,
les activitats d’avaluació, hi poden
contribuir.
El professorat pot avaluar, de
forma transversal, les capacitats
bàsiques establertes a l’Estil
Metodològic, fixant unes habili-
tats concretes a revisar anualment.

EL RETORN
Per últim, consolidar l’hàbit de
recollir les valoracions, les de l’a-
lumnat i les del professorat, sobre
les mateixes accions, i l’avaluació
sobre el compromís del professorat
en dur a terme els acords de claus-
tre. Les valoracions obtingudes
han de ser motor d’una nova ges-
tió en l’equip que, novament, en fa
retorn per motivar debat i ser punt
de partida de noves accions de
millora. 

L’ANALOGIA: UNA
AVALUACIÓ REFLEXIVA
Francesc Garcia
Escola Pia de Mataró

PER QUÈ?
Entenem l’avaluació com un instru-
ment d’anàlisi, de reflexió i d’investi-
gació inherent al model de persona
que volem, explicitat en el document
d’Estil Metodològic. Cal afavorir en el
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L’ENTREVISTA
D’AVALUACIÓ
Xavier Ocaña
Escola Pia de Siarrià

L’entrevista d’avaluació formativa ha
de formar part de la cultura de les
nostres organitzacions, com un ele-
ment de progrés que s’ha de viure
amb naturalitat i que suposi un com-
promís de millora de l’educació, sigui
quin sigui el nostre lloc de treball a
l’escola.
L’entrevista és la part final d’un procés
però, per començar a parlar-ne cal
que tinguem ben present quatre coses: 
• Amb quina finalitat avaluem: ava-

luem per a la millora, per consolidar
la cultura avaluativa i per formar. 

• Què avaluem: comportaments i
actituds professionals.

• A qui avaluem: l’avaluació és indivi-
dual.

• Com ho fem: planifiquem el procés
d’avaluació. Elaborem una informa-
ció objectiva. Simplifiquem els pro-
tocols i acabem el procés d’avaluació
amb una entrevista.

PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA
L’entrevista serà entre el professional
avaluat i el seu responsable immediat.
Si pretenem avaluar per a la millora,
les dues parts s’hi hauran d’implicar.
L’entrevistador, la persona que con-
dueix l’entrevista, s’ha de preparar a
fons. L’èxit de l’entrevista dependrà,
en gran mesura, de com, al comença-
ment, es felicita el professor, com es
gestionen les preguntes obertes i de la
capacitat d’escoltar. L’habilitat per
adaptar-se als diferents perfils de l’ava-
luat és molt important. Cal tenir pre-
sent que un dels motius de la prepara-
ció és evitar que fets recents i, potser,
de poca importància, no permetin una
visió global i ajustada a la realitat.
Convé tenir present que el punt de
vista de la persona responsable de l’en-
trevista no ha de ser el prioritari. La
visió de l’avaluat és la que, realment, té
importància. Aquest fet, ha de ser un
element a tenir present durant tota
l’entrevista. 
L’avaluat necessita un temps per prepa-
rar l’entrevista. Alguns tenen facilitat
per parlar dels seus punts forts, d’altres
dels seus punts dèbils i, n’hi ha, que els

dels membres del grup fa i comunica
al grup, en relació a la imatge triada,
ofereix oportunitat d’enriquiment i
d’aprenentatge, a cada un i al grup
globalment. Les activitats d’avaluació
analògica poden ser tan variades com
imaginació hi hagi a l’aula i, ben
segur, en tenim molta d’imaginació.
Aquest tipus d’activitat, aporten un
toc lúdic a l’avaluació, van més enllà
de la rutina, són disteses i obren un
ampli ventall a llenguatges molt diver-
sos. El grup s’enriqueix amb el diàleg,
es crea consciència, es fomenta la coo-
peració entre iguals i es garanteix, en
major mesura, una educació per la
democràcia. 

L’INTERROGANT
Un dels aspectes clau en una activitat
analògica és l’interrogant que es pro-
posa. La pregunta esdevé determinant
i, amb les mateixes imatges o objec-
tes, podem fer diferents preguntes
que variaran la decisió o la tria de l’a-
lumne. Així doncs, la mateixa col·lec-
ció d’imatges o d’objectes, ens pot
anar bé per tal de fer recapitulacions i
reflexions amb els alumnes en acabar
la seqüència d’un tema o d’una sessió
si hem anat utilitzant el material
durant el procés d’ensenyament –
aprenentatge.

CONCLUSIÓ
Cal ser conscient que utilitzar aquest
estil d’avaluació comporta l’ús d’una
metodologia de treball que potenciï en
l’alumnat l’esperit crític i, això, demana
un canvi d’actitud a l’ensenyant: pas-
sar a fer de guia i generador de coneixe-
ments més que de transmissor i basar
l’avaluació, en la voluntat de facilitar
l’aprenentatge més que en el control, la
sanció o la puntuació.

Per saber-ne més: De Puig, I. i altres. Reavaluar.
L’avaluació reflexiva a l’escola. Eumo Editorial
Sanmartí, N. Evaluar para aprender. Col. 10 ideas clave.
Ed. Graó



tiva dels resultats dels instruments 
d’avaluació i, una tercera que servirà
de cloenda per definir els objectius de
millora.
L’avaluador, com ja hem suggerit
abans, hauria d’iniciar l’entrevista fent
èmfasi en el reconeixement sincer de
la feina ben feta, destacant tant objec-
tius concrets i èxits aconseguits, com 
l’esforç en l’assoliment dels mateixos.
A continuació, es recomana revisar de
nou els resultats dels instruments 

costa parlar dels uns i dels altres, si no
han pogut pensar-hi amb anterioritat.
També passa amb la identificació de
punts concrets de millora pel futur, no
es poden demanar respostes i compro-
misos si, prèviament, no s’hi ha refle-
xionat. Per facilitar la preparació, fem
arribar, amb temps, un guió. 

L’AUTOAVALUACIÓ
L’avaluació tradicional s’orienta envers
el passat i sovint fora de context. És,
en aquest punt on hem d’introduir
canvis: s’ha d’orientar cap el futur. Més
que una entrevista d’avaluació en
podríem dir una entrevista d’evolució.
Ha d’ajudar a progressar i, el diàleg
que s’establirà ha de ser un bon aliat.
El temps que dediquem a l’autoava-
luació, tot responent el qüestionari a
partir de la reflexió sobre la pròpia
pràctica, és el millor exercici de prepa-
ració per a l’entrevista i el que deter-
minarà la riquesa dels comentaris i les
aportacions.

DESENVOLUPAMENT 
DE L’ENTREVISTA
Cal diferenciar tres etapes: les dues
primeres es basaran en la revisió objec-

RECULL PEDAGÒGIC

d’avaluació i, tenint sempre la mirada
posada en el futur, s’analitzaran 
conjuntament les possibilitats de
millora. Finalment, s’acorden conjun-
tament i, a proposta de l’avaluat, els
objectius de futur que hauran de ser
concrets, avaluables i no més de 
tres (se’n deixa constància escrita). 
Per acabar, s’acorda una data per fer-
ne el seguiment. 

CONCLUSIÓ
És molt important transmetre que,
l’entrevista ens ofereix una oportuni-
tat per parar a pensar. Una bona pre-
paració farà que l’entrevista sigui un
èxit: repassar amb cura el passat
immediat, analitzar el present i final-
ment mirar cap el futur. És un exerci-
ci molt complert, d’introspecció, d’au-
tovaloració i de reconeixement que ens
qüestiona i enriqueix. Tant si heu ini-
ciat el procés com si no, m’agradaria
que aquestes ratlles us hagin aportat
alguna idea nova, tant per l’entrevista-
dor com per l’entrevistat. En tot cas,
analitzar les nostres actituds professio-
nals és un exercici que també ens farà
créixer com a persones. No en tingueu
cap dubte!.



ESPIELL

Durada: 3 hores
Recorregut: A partir del llibre de l’Alegria Julià «UN
ROMÀ AL SEGLE XX» il·lustrat per Picanyol, podem
recórrer i conèixer la vila de Moià. 
Un soldat romà fa un salt en el temps i apareix misteriosa-
ment a Moià, en ple s.XX, durant la celebració de la tradi-
cional desfilada de romans de Dijous Sant. Barrejat entre la
gent disfressada, el soldat passarà desapercebut per tothom,
menys per a en Pere i l’ Andreu, dos germans que l’acolliran
secretament i miraran de reconstruir els fets que l’han dut
fins allà.
1. Sortim de l’Escola Pia de Moià (1683), admirant la
portalada barroca de l’església. Baixant cap a la plaça de
l’Ajuntament, veurem el monument a l’Església de Sant
Sebastià, cremada l’any 1936, dedicada al patró de Moià.
Seguint pel Carrer de les Joies, d’interès arquitectònic
(pàg7), arribem a la Plaça Major i trobem el Museu
Municipal i l’Arxiu Històric: casa natal de Rafel
Casanova, fill de Moià i darrer conseller en cap l’any 1714
(pàg.8). Visitem el Museu, l’Església Barroca del s.XVII,
admirem les voltes de la plaça del 1305, i els esgrafiats de
la casa del davant de l’església i de la rectoria.                   
2. Anem cap a la Plaça de l’Hospital per veure-hi el monu-
ment a Rafel Casanova i el conjunt de Can Viñas format
per tres edificis de clara influència modernista i bastits pel
tenor Francesc Viñas. El primer, i més gran, fou la seva
residència; el segon, on ell va néixer i, el tercer, on va viure
el seu pare.
3. Seguim pel carrer del Palau –la paret que ens acom-
panya a la dreta és l’antiga muralla de la vila– travessem
l’Avinguda de la Vila i, pel carrer del Comerç, l’únic tan-
cat al trànsit, arribem a la Plaça del Colom. Enfilem pel
carrer Sant Josep i arribem a la biblioteca situada al costat

d’una de les dues entrades del Parc Municipal.
Continuem amunt fins la cantonada del carrer Sant
Sebastià amb Sant Josep. En aquesta cantonada hi ha
l’Església de Sant Josep, ara restaurada i convertida en
auditori. Edificada fora muralles entre el 1614 i el 1620,
el campanar encara conserva, en funcionament, el rellotge
construït el 1789 i una campana datada del 1620.
(pàg.58)
4. Agafem el carrer Sant Pere, el més llarg de Moià i anti-
ga carretera a Manresa. A mig carrer, trobem la Plaça de
Sant Pere (pàg.63) Girem a l’esquerra i pel carrer de la
Ciutadilla, estret i amb molta pendent, baixem les escales
que ens porten a la Plaça del Moianès on trobarem l’altra
entrada al Parc Municipal que fou obert al públic 
l’any 1935. 
5. Entrem a visitar-lo i ens fixem amb l’escultura a «l’Ot
el Bruixot» i el Monument a Francesc Viñas. L’any
1934, s’hi va celebrar per primera vegada la «Festa de
l’Arbre Fruiter». A la part alta, hi ha un llac preciós: indret
ideal per passejar i reposar una estona xics i grans.
6. Sortim per allà on hem entrat, agafem la Carretera de
Manresa, cap a l’esquerra, direcció a la carretera de Vic.
Travessem tot Moià i, en arribar a la rotonda, girem a l’es-
querra direcció a la zona Industrial. Passada la zona indus-
trial, arribem al camp de vol «El Prat». Seguim caminant
i fins a «El Prat» una zona boscosa molt bonica des d’on
es pot veure tot Moià. (pàg. 82,84 i 100) 

Transport per arribar-hi: Autobús Sagalés des de Barcelona o amb cotxe.
Dades pràctiques: Julià, A. «Un romà al s.XX» Ed. Els grumets de la galera. N.102 (1991). Lectors a partir de 9 anys. Il·lus-
trat per Picanyol. Per saber-ne més telefoneu a l ’Escola Pia de Moià 938300348 o consulteu el web moia@escolapia.cat
Observacions: El recorregut a peu és adequat per qualsevol edat. A l’Ajuntament, a l’Oficina de turisme o al Museu us poden
proporcionar un mapa de Moià.

Anem per Moià amb
el llibre a les mans
Zona: Moià i els seus voltants 
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APUNTA'T A LLEGIR

Bedford, D i Bolam, E. 
Els cocodrils imita mones. Ed. Ekaré.
Barcelona 2006. 
Un cocodril, que té molta imaginació,
sempre fa coses divertides, però els altres el
volen imitar i ell fuig per estar sol. Els
altres, però, el segueixen. Fins que un dia aconsegueix ama-
gar-se perquè no el trobin. Serà més feliç?

Reynols, P.H. 
El Punt. Ediciones Serres.
La Vashti no s’inspirava a la classe de
dibuix, però la seva mestra la va animar i li
va dir: fes el primer que et surti i, així, li
demostra que tothom té una manera d’ex-
pressar-se, un punt de creativitat.

SEGON DE PRIMÀRIA

Teixidor, E. 
Quina gana que tinc. Ed. Cruïlla.
Barcelona 2005.
Un nen s’ha quedat sol a casa i té gana.
Llavors convida els veïns i els amics i ela-
boren tota mena d’entrants, dinars, sopars
i postres, damunt del paper, recollint les millors dites
populars sobre el beure i el menjar.

Sennell, J.
Conte de riure, conte de plorar.
Ed. Cruïlla (Vaixell de Vapor, Sèrie blava).
Barcelona 2005.
En Noh i en Bar són dos germans bessons
molt alegres, els agrada transmetre aquesta
alegria i ho fan fent de pallassos. Amb el
seu circ recorren pobles i ciutats, però un dia van a actuar
a un país en guerra i ja no poden fer riure més, només
poden fer plorar fins que no hi arribi la pau.

CONCURS EXPLORADORS 
DE LLIBRES

A petició dels mestres de cicle inicial de pri-
mària, presentem el Pla d’Exploradors de
Llibres adequat a la seva edat. 
Aquesta activitat és una ocasió per descobrir
«llibres diferents» i, així, fomentar el gust per la
lectura. Els nens i nenes, que s’hi apunten lliu-
rement, llegeixen aquests quatre llibres pun-
tuant-los d’1 a 4. El 4 és la màxima puntuació.
Una graella a la classe amb els noms dels nens i
nenes i dels llibres ens indicarà la marxa del
procés. Són llibres curts i molt interessants, la
majoria àlbums que, a la bellesa del text, s’hi
suma la de la il·lustració.

PRIMER DE PRIMÀRIA

Ruillier, J.
Quatre petites cantonades
de no res. Ed. Joventut.
Barcelona 2005. 
Un quadrat juga amb els seus
amics rodons, però no pot
entrar a casa seva perquè la
porta és rodona. Entre tots busquen una
solució.

Correig, 
M. Sopa de pedres.
Ed. Eumo. Vic 2006.
Un soldat, que torna de la
guerra mig mort de fam, fa
servir l’enginy per aconseguir
la col·laboració de tot un
poble en l’elaboració d‘un plat ben especial:
la sopa de pedres. 

Grup d’Animació a la Lectura: 
Montserrat Plans, Conxita Tarruell i Sadurní Tudela



«El nen no és una ampolla que s’hagi
d’omplir, és un foc que és necesari 
d’encendre». (Montaigne)

VOLUNTARIS D’ESTIU 2007
Objectius: Compartir amb gent d’altres cultures.

Acostar-se a realitats i cultures diferents.
Anar a aprendre d’altra gent.
Conèixer situacions educatives diferents.
Treballar en equip.

Promotors: Fundació Educació Solidària (Catalunya)
Asociación Educca (Mèxic)
Fundación Sembrando Esperanza (Bolívia)
Association Education Solidaire (Senegal)
Educadors per Guatemala (Catalunya)

Destinacions: Tijuana (Mèxic)
Mexicali (Mèxic)
El Alto (Bolívia)
Kabrousse (Senegal)
Tactic (Guatemala)

Activitats: Cachiveranos (Casals d’estiu) durant el
mes de juliol, amb nens i nenes de 7 a 12
anys. També amb adolescents: Mexicali,
matí i tarda, Tijuana, només al matí.
Colònies d’estiu (Senegal) durant el mes
d’agost.
Formació de mestres (Guatemala)
durant el mes de juliol. 
Reforç escolar, El Alto (Bolívia) durant el
mes d’agost.

Condicions: Joves majors de 21 anys.
Saber francès (Senegal).
Haver treballat activament en una acció
social.
Realitzar el curs de formació.
Fer una inscripció prèvia.
Signar un contracte de voluntariat.

Per a més informació:
Fundació Educació Solidària
Rda. St. Pau 80, 08001 Barcelona. Tel 93.441.00.04
educacio.solidaria@escolapia.cat

Reflexió!

Chen, CH-J. 
Guji Guji. Ed.Thule, 2005. 
Un cocodril neix per accident en una
família d’ànecs. És tan feliç en aquesta
estranya situació que salvarà els seus
«germans» de greus perills i esdevindrà
un «cocoànec», cada dia més fort i més
feliç. Fascinant variació sobre l’ane-
guet lleig, amb una magnífica il·lustra-
ció. 

Corentin,
P. L’Àfrica d’en Zigomar.
Ed. Corimbo. Barcelona 2.004. 
Narració plena de tendresa i sobretot
d’humor irònic. Un ratolí, una grano-
ta i una merla fatxenda, que ho sap
tot, volen anar a l’Àfrica, com les ore-
netes. El destí del divertit viatge serà
ben diferent, encara que mai no es
reconeixerà per no fer el ridícul. Molt
bona i expressiva il·lustració. 
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Transversal

QUIN PROJECTE?

Títol del Projecte: Una avaluació global de l’escola

Etapa: Escola i etapes

Objectiu:
Entenem l’avaluació com el procés sistemàtic i fonamentat en informació objectivada, d’atribució de valor a
determinats objectes, estratègicament seleccionats, amb la intenció de conèixer la realitat, orientar les deci-
sions i crear valors compartits.
L’objectiu és integrar l’avaluació de la institució, per anar d’un conjunt inconnex d’avaluacions parcials de
diferents àmbits del centre, a una avaluació global i comprensiva de l’escola, que ens ajudi a encertar en la
direcció de la millora.

Seqüència d'activitats realitzades
Fase inicial: planificació i disseny de l’avaluació.*
- Seleccionar els objectes que es volen observar perquè són rellevants per identificar indicadors avaluables,

concrets i situats en el seu context. Tres eixos orienten la tria: com són els nostres alumnes en relació al
model de persona que volem, les  pràctiques dels educadors en referència a les intencions educatives, la per-
cepció que té la comunitat escolar sobre el funcionament de l’escola.

- Especificar els objectius: nuclis sobre els quals es vol obtenir informació objectiva. 
- Decidir els instruments per recollir informació sobre els objectius.
- Concretar avaluadors, agents (a qui s’aplicarà) i audiències (qui rebrà l’informe).
- Descriure els recursos personals i materials, el pressupost i el calendari del procés.
Fase desenvolupament: aplicació dels instruments i processament de la informació.
- Producció d’informació: aplicació pels responsables, en el temps assignat, dels instruments d’avaluació a les

mostres de població que hem previst en el disseny.
- Processament i interpretació de la informació quantitativa i/o qualitativa, coherent amb les opcions meto-

dològiques previstes en el disseny.
Fase síntesi: elaboració i presentació de l’informe.
- Concretar, a partir de la informació obtinguda, judicis de valor generals i específics.
- Presentar l’informe a l’audiència determinada en el disseny.
- Fer una sessió d’avaluació de cada objecte, que reculli les valoracions dels destinataris de l’informe i con-

trastar-les amb la informació compartida.

De l’anàlisi de resultats a la comprovació del canvi 
L’avaluació és una activitat necessària per saber on som i com estem, en relació a què però, per ella mateixa
no genera la millora. Necessitem recursos, actituds favorables per arribar a acords d’actuació i compromís per
dur-los a terme.
- Detectar: l’equip directiu estudia al final de cada curs els resultats dels informes.
- Fer conèixer: presentació dels resultats als claustres, el setembre del curs següent.
- Decidir: l’equip directiu decideix els aspectes a millorar i els responsables de cada etapa els exposen als

equips perquè concretin propostes de millora.
- Intervenir: propostes de formació, seguiment del compliment dels acords d’actuació i redistribució dels

recursos disponibles.
- Comprovar: analitzar les tendències dels resultats de les avaluacions que es passen, any a any, per contras-

tar si les mesures adoptades han estat encertades.
Per saber-ne més, consulteu a l’Equip de Gestió, antoni.perez@escolapia.cat

* Veure grup plataforma EPC-equips directius/avaluació de centre/instruments d’avaluació interna



EL FONS
D’AVALUACIÓ
La biblioteca de l’Arxiu Provincial està
especialitzada en història de l’educació
i en ciències de l’educació. 
Com es reflecteix en aquest número de
Papers, l’avaluació és molt present en
un context escolar, del que se n’ava-
luen molts aspectes. Aquesta idea no
és pas recent, i ja fa temps que se
segueixen diversos procediments.
La reforma de 1970, per la qual s’im-
plantava l’Educació General Bàsica, té
el precedent del llibre blanc que el
ministre d’educació va redactar per
analitzar la situació. 
Libro blanco para la reforma del 
sistema educativo. Ministerio de
Educación y Ciencia, 1989. 379 p.
ISBN 84-369-1629-8.

Ley General de Educación y finanza-
miento de la reforma educativa y dispo-
siciones complementarias. Madrid:
Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia y
Boletín Oficial del Estado, 1977.
2324 p. ISBN 84-3400-446-8. 
Anteriorment, ja s’havien fet avalua-
cions que analitzaven diferents aspec-
tes de l’ensenyament. Tot intent de
reforma o millora en l’ensenyament
–com l’Escola Nova de primers del
segle XX– comporta una anàlisi i ava-
luació posteriors. En són mostres
aquests dos títols: 
Galí, A. La mesura objectiva del treball
escolar. Barcelona: Material Escolar i
Científic sa., 1928. 277 p.
Garcia Hoz, V. Normas elementales de
Pedagogía Empírica. Madrid: Bolaños
y Aguilar S.L., 1946.

ACTUALITAT
XVè CERTAMEN LITERARI
organitzat per l’Escola Pia d’Igualada,
l’Associació de pares d’alumnes de l’Escola
Pia d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada. Per
saber-ne més consulteu el web: www.iguala-
da@escolapia.cat 

DENIP
El 30 de gener es va celebrar «Dia Escolar de la No Violència I la
Pau». A tot el món es dedica aquest dia a fer una reflexió sobre la
importància de la promoció en l’àmbit escolar de la cultura de la Pau. 
Aquest és un dia que té un sentit molt profund a l’Escola Pia de
Terrassa, ja que és una de les 60 escoles de Catalunya que forma part
de les Escoles Associades a la UNESCO. Enguany vam comptar
amb la participació de la Secretària Executiva de la Delegació de
Terrassa de l’Associació per a les Nacions Unides, Rosa Maria Vives,
que va valorar molt positivament l’actitud de compromís de
l’Escola Pia de Terrassa amb l’educació per a la Pau. També va ésser
present a l’acte, la representant del Centre UNESCO de Catalunya,
Margarita Serra, que va aprofitar aquesta ocasió per lliurar al direc-
tor de l’Escola, Antoni Burgaya, la placa que ens identifica com a
centre integrant de la xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO.

ESCAC I PREMIS GOYA
En Bernat Vilaplana, alumne graduat de la segona promoció (1995-
1999) de l ´ESCAC va guanyar el premi goya al muntatge per "El
laberinto del Fauno" dirigida pel mexicà Guillermo Del Toro.

Després de l’aplicació d’aquesta nor-
mativa el 1970, s’editen llibres refe-
rents a l’avaluació de la implantació de
la llei. D’entre d’altres, en destaquen: 
Sawin, E.I. Técnicas básicas de evalua-
ción. Madrid: Editorial Magisterio
Español, 1971. 350 p.
Calonghi, L. El problema de la evalua-
ción. Madrid: Iter ediciones, 1971.159
p. ISBN 84-277-0102-0 
Seminario sobre evaluación de profesores
y centros de bachillerato. El Escorial,
julio 1977. Madrid: Servicio de
Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia, 1978. ISBN 84-
369-0647-0. 

Miriam Mulinari
Arxiu Provincial de l’Escola Pia 
de Catalunya

CICLE DE CONFERÈNCIES
Escola Pia de Terrassa – Col·legi 12, Terrassa
«Educar empieza en casa», 8 de març a les 20h
«Sobreviure a l’adolescència», 19 d’abril a les 20h

VESPRES CIENTÍFICS
El dia 16 de febrer es van celebrar els 10 anys de Vespres Científics.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els qui heu fet i feu possi-
ble els Vespres Científics.
Escola Pia Nostra Senyora – Diputació 277, Barcelona
«Macro micro, observem cèl·lules», 16 de març a les 20:30h
«Misteris dels productes de neteja», 20 d’abril a les 20:30h 
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CONTRAPUNT

Avaluació: per pensar i créixer
Sense acció no s’aprèn, sense reflexió tampoc no s’apèn bé

AGENDA

FEBRER 2007 
1 · Reunió grups de projecte (15,30-18h)

Reunió grup «Cultura Religiosa primària»
(15,30-18h)

3 · Reunió Junta de la Federació d’APAS a Calella.

5 · Reunió coordinadors de pastoral (16-18h)

7 · Reunió responsables pla d’acollida (15,30-18h)
Reunió delegats dels alumnes (16-18h)

14 · Reunió coordinadors d’ESO (9,30-13,30h )
Reunió coordinadors d’ensenyaments post-obli-
gatoris (9,30-13,30h)
Reunió docents de ciències de secundària
(15,30-18h)

15 · Dijous Gras
Reunió responsables FOC i RMI (10-14h)
Reunió grups de projecte (15,30-18h)
Reunió grup «Cultura Religiosa primària»

16 · Comisió de treball GRODE (9,30-14h)

18 · Carnestoltes

19 · Festiu a Calassanci, Sant Antoni i Sitges

20 · Festiu a Vilanova

21 · Dimecres de Cendra
Reunió docents de música de primària i secun-
dària (15,30-18h)
Reunió docents de tecnologia (15,30-18h)

21 · Formació personal de manteniment (9-14h)

28 · Reunió coordinadors d’infantil (9,30-13,30h)

28 · Reunió coordinadors de primària (9,30-13,30h)

MARÇ 2007
2 · Formació personal de manteniment (9-14h)

8 · Reunió secretaris acadèmics (10-13h)

9 · Formació personal de manteniment (9-14h)

10 · Trobada monitors MOU-TE a Calella

14 · Formació docents anglès infantil i primària
(15-30-18h)

15 · Formació personal de manteniment (9-14h)
Reunió responsables PGS (15-18h)
Reunió grups de projecte (15,30-18h)
Reunió grup «Cultura Religiosa primària»
(15,30-18h)

16 · V Assemblea Institucions Escolars, a Calella

17 · V Assemblea Institucions Escolars, a Calella

21 · Formació oberta a docents (9,30-13,30h)

23 · Formació personal de manteniment (9-14h)

L’avaluació és un tema recurrent. Segurament és el tema: «digues com avalues i et diré
com ensenyes». És la màxima que ja vaig fer servir en un article anterior sobre avaluació.
Observo però, un neguit aquests darrers temps: tothom diu que necessitem més temps
per avaluar. Aquesta demanda no sempre significa el mateix, però ja està bé –ei! a mi
m’està bé– aquesta preocupació que em sembla coherent amb el nostre Estil. Hi ha qui
creu que les accions avaluatives necessiten més temps en el treball amb l’alumnat, sobre-
tot a mesura que anem introduint més elements d’autoavaluació. D’altres persones
demanen espais més llargs o més sovintejats per compartir, els diferents docents que
actuem en un grup, coneixements acumulats sobre cada un dels alumnes i sobre el grup
en conjunt i les dinàmiques amb què funcionen. I que així tindríem més elements d’ac-
tuació conjunta coherent. Hi ha qui es planteja que caldria implicar més pares i mares
en els processos avaluatius o que, almenys, haurien d’entendre més i millor les nostres
reflexions i les nostres aportacions o consells (i no acabar només atents a allò de l’apro-
vat o del suspès).
També es demana més temps per pensar –quants no creuaran que això és un luxe!–,
però no sobre nosaltres mateixos o sobre les nostres cabòries, tan sovint recurrents, sinó
en relació a com ajustar millor la nostra actuació al progrés de l’alumnat. Perquè en això
sí que ja fa anys que hi estem d’acord: l’avaluació que té sentit és la que ajuda i orien-
ta, i sancionar o certificar coneixements no té massa utilitat.
Sovint, quan episòdicament surten els debats sobre l’avaluació, recordo allò de la revi-
sió de vida: veure, jutjar, actuar. Saber on som, què passa, què s’ha fet, quins elements
intervenen, ..., per, immediatament, sotmetre la situació a una valoració des d’una òpti-
ca estable, uns criteris coneguts i una escala de valors de referència. I, conseqüentment,
adoptar decisions sobre com comportar-se, què fer, què dir, què preguntar, on parlar,
on cercar, què modificar, què provar de nou, què deixar de fer, ... Avaluar comporta
implicar-se i, com ja s’ha dit, tan afecta el subjecte avaluat com l’avaluador. Potser sí,
doncs, que també ens cal més rigor en el nostre fer, usant bones tècniques d’avaluació
que facilitin anar a fons i cercar pautes de millora: pensar bé per decidir bé!, –em diu
una amiga–.
I és que una avaluació sense anàlisi, només amb mecànica, és com un cos sense ànima.
Però encara hi ha més: de la mateixa manera que no es poden adquirir estratègies d’a-
prenentatge sense aprendre alguna cosa en concret, tampoc no es pot fer cap aprenen-
tatge profund o estable (significatiu, si voleu) sense reflexions sobre l’acció que realit-
zem per a dur a terme –pretesament– l’aprenentatge. Saber com aprenem –o tenir-ne
alguna idea, almenys– és fonamental per aprendre bé; reflexionar sobre com aprenem i
valorar alternatives és també fonamental per aprendre bé.
Potser sí que avaluar –des de la petita acció puntual de classe fins a allò que en diem
avaluació final– és aturar-se per caminar, per orientar bé el camí i el ritme de les nos-
tres passes. Segur, almenys, que aquesta avaluació fa créixer, que ens fa créixer a tots.

Zum-zum

Papers març-abril

Economia i educació
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