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LA RÚBRICA, UNA EINA AL SERVEI DE L’APRENENTATGE DE  L’ALUMNAT 
ENTREVISTA AMB ERNESTO PANADERO 
 
Aquesta entrevista es va realitzar per videoconferència amb l’objectiu que pogués ser 
visualitzada en el marc de la primera reunió del grup de treball “Xarxa de Competències 
Bàsiques” de curs 2012-2013. 
 
Ernesto Panadero és Doctor en Psicologia Educativa per la Universidad Autónoma de 
Madrid i s’ha especialitzat en l’eficàcia de l’ús de les rúbriques com a eina d’autoavaluació i 
autoregulació dels aprenentatges. 
http://www.ernestopanadero.es  
 
Guió de l’entrevista: 
 
1. Ens podries explicar de forma concisa què és una rúbrica?  

2. I de la mateixa manera: què no és una rúbrica, ja que a vegades es confon la 
rúbrica amb simples qüestionaris d’autoavaluació. 

3. La rúbrica només és un instrument; per si sola no garanteix una avaluació 
formativa si no va acompanyada d’estratègies per part del docent. En una ocasió 
anterior vas dir "La rúbrica només remata la feina si se’n fa un bon ús i per això cal 
tenir en compte molts aspectes". Ens podries dir quins són aquests aspectes? 

4. D’acord amb la teva experiència, quina recepció té la rúbrica entre el professorat? 
Visualitza que li pot ser útil per posar-se d’acord amb els altres docents? Visualitza 
que pot ser útil directament a l’aula, amb els alumnes? 

5. I els alumnes: com perceben l’ús de rúbriques? 
 
6. Quan s’usa la rúbrica per a la regulació de l’alumne, és millor que l’alumne hagi 
participat en la seva confecció. Quins consells donaries per elaborar rúbriques amb  
els alumnes? 
 
7. Les rúbriques per a ús dels docents poden avaluar competències complexes, però 
quan s’usen amb els alumnes, potser tenen més eficàcia per avaluar aspectes o 
tasques més simples? 
 
8. A vegades la rúbrica docent va associada a qualificacions i és usada per a 
l’avaluació sumativa. Quan la usem amb els alumnes: és recomanable associar-la a 
qualificacions o no? 
 
9. Les rúbriques poden ser útils en totes les etapes educatives? ¿Tens algunes 
idees per a l’educació infantil (quan els infants encara no llegeixen o no llegeixen 
prou bé)? 
 
10. En conclusió, podem afirmar que l’ús de la rúbrica amb l’ alumnat afavoreix el 
seu procés d’aprenentatge? Hi ha estudis científics que analitzin la repercussió de 
l’ús de la rúbrica en la millora de l’aprenentatge de l’alumnat? 


