
Jornada sobre els reptes TIC en la 

innovació educativa



Canvi de 
paradigma 
educatiu

Canvi sistèmic 
del procés 
d’avaluació



PER SABER ON 
SOM

PER SABER QUÈ 
HE DE FER PER 

MILLORAR

AVALUACIÓ 
MOTIVADORA 

COM A EINA DE 
PROGRÉS





e- avaluació 

Sense restriccions  
de temps i espai

Gamificació i 
feedback  
immediat

BIG DATA!! 

Personalització i 
Autonomia 



A l’avaluació que és una eina d’aprenentatge 

Reflexió sobre el propi fet d'aprendre- metacognició

A l’avaluació que forma part del procés 

Per continuar aprenent al llarg de la vida

De l’avaluació sancionadora, qualificadora 

Que certifica el que sap l’alumne



Què? Qui?

Com? Quan?



Competències 
transversals 

més enllà del 
que sap

La capacitat de 
FER: aplicar i 

integrar 
conceptes, 
contextos i 

fonts diferents

La 
preparació 

per 
continuar 
aprenent



Autonomia
Iniciativa i 

Emprenedoria

Treball en equip Esforç i autosuperació

Competències 
transversals 



Educació Competencial No tot és qualificable…

Però TOT el que 
treballem cal Valorar-lo

Cal posar-ho en Valor: 
Cal Avaluar-lo

Avaluació 
Holística 



Centrada i 
personalitzada per 

a cada alumne



Educació 
integradora

Atenció 
diferencial

Avaluació 
diferencial

Centrada i 
personalitzada per 

a cada alumne



Feedback 
per millorar

Un mestre que acompanya el procés de 

creixement personal i d’aprenentatge dels 

alumnes mitjançant la reflexió, el diàleg, 

l’anàlisi de l’error,...



Autoconeixement

Recolzament positiu: autoestima

Autoexigència i superació 

Fortalesa interior

Avaluació que fa créixer



Amb una 
avaluació 
contínua

No intrusiva

Que valori un 
ventall ampli de 
competències

Que retorni un 
feedback immediat 

i contextual



De l’avaluació sumativa, 
finalista... de foto finish…



A l’avaluació 360º amb una visió 
holística, polièdrica, en context i 

que aporta informació per millorar…



ALUMNE

FAMÍLIA

COMPANYS

ALTRES AGENTS 
EDUCATIUS

EDUCADORS

Avaluació 
Polièdrica



I… per poder aprendre de manera 
autònoma!!!

Per ser conscient del seu propi 
aprenentatge

L’alumne ha de conèixer la finalitat de 
l’aprenentatge: El que s’espera d’ell



Més enllà de 
les notes i dels 

informes…

Avaluar educació de 
valors i actituds de 
manera conjunta

Compartir 
objectius… 
Compartir 
avaluació…

Una 
avaluació 
holística i 
polièdrica



ALUMNE

FAMÍLIA

COMPANYS

ALTRES 
EDUCADORS

EDUCADORS

Avaluació 
Polièdrica



Ens podeu
ajudar?



Avaluació

Holística 

Polièdrica

Continua, no 
Intrusiva

Centrada en 
l’alumne

Feedback per 
millorar 


