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1.Societat desconcertada 
• Protagonistes confosos (societat, 

famílies, escola, alumnes, 
professorat…) 

  
• Educació Física en transformació 

(busca d’identitat) 
  
• Nou currículum (competències 

bàsiques) 
 
2.Avaluar, més que qualificar 
  
 “La evaluación es un proceso de elaboración de un 
juicio de valor sobre un proceso (y/o un producto, 
una actividad, una ejecución, un comportamiento, 
un trabajo) en orden a tomar una decisión sobre el 
mismo. Por lo tanto, la realización de una evaluación 
implica varias fases encadenadas: recogida de 
información; realización de juicio de valor; y, toma 
de decisiones” López Pastor (2006:24) 

  
• Avaluació educativa 
  
• Avaluació en EF 

 
3.Models estratègics 

 
• Deming 

 
• Investigació-Acció 

 

L’avaluació, més enllà d’una nota 
Autor: Jordi Vicens Bordas 
Tutor: Pere Blanco i Felip 
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PROPOSTA METODOLÒGICA INTRODUCCIÓ 

•Preocupació per l’avaluació ja des de la 
Llicenciatura 
 
•L’avaluació: procés complex 
 
•Idea: eina de reflexió i millora VS eina de 
premi/càstig 
 
•Visions simplistes de l’avaluació: tests i 
exàmens 

CONCLUSIONS 

“Si no canvia l’avaluació, difícilment no 
canviarà res. Per tant, una visió 
competencial de l’aprenentatge comporta 
canviar què, com, quan i per què s’avalua.” 

Sanmartí, 2010 

INVESTIGACIÓ - ACCIÓ 

Revisar i 
reflexionar 

Actuar i millorar 
l’aprenentatge 

Educació 
de  

qualitat 

Planificar, 
actuar i 

observar 

a)Els alumnes han d’entendre que una 
avaluació no és només una simple nota, 
sinó tot el procés que realitzen per 
aconseguir el seu objectiu. 

 
b)S’ha de posar molt èmfasi a l’apartat de 
reflexió i propostes de millora, on 
permetem als alumnes reflexionar i 
buscar solucions als problemes trobats 
durant les activitats que ells mateixos han 
escollit.  

 
c)Si els alumnes s’acostumen a treballar 
des d’aquest punt de vista amb 
l’avaluació, a la llarga esdevindran 
persones amb un pensament més 
estratègic. 

 
d)Els alumnes són ells mateixos els que 
decideixen en tot moment el que realitzen 
a cada sessió i com regulen el seu procés 
d’ensenyament-aprenentatge, a partir de 
l’autoavaluació. 

 
e)D’aquesta manera, amb els fulls de 
camp facilitem també una avaluació 
continua i els alumnes recullen les 
activitats que realitzen diàriament. 

 
f)Aquest objectiu no es pot valorar, ja que 
no s’ha pogut dur a terme la investigació. 
Compararíem mitjançant els objectius i els 
criteris d’avaluació de la unitat didàctica. 
Es miraria si hi ha millors resultats en el 
grup control o bé en l’experimental.  

Població:   
2n ESO (12-14 anys) 

Disseny:  
Grup control 

Grup experimental 
Instruments: 
Full de camp 

Full de registre 
Qüestionari 

Espiral de cicles de la Investigació-Acció.  
Font: Latorre (2003:32) 

Màster en Formació 
del Professorat 
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