
Com a resultat d’aquestes reflexions, es tendeix a avaluar el grau de desenvolupament d’una competència (o dels components que 
la defineixen) a partir d’explicitar criteris i indicadors referits a diferents nivells de realització d’una tasca o tasques d’avaluació. 
Actualment, una de les propostes més aplicada per organitzar la valoració es concreta en la planificació del que s’anomena 
rúbrica1 (veure quadre 16), que ja fa temps que s’utilitza, per exemple, per a l’(auto)avaluació de les webquests. Una rúbrica és una 
matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de 
diferents competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en 
indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació. Els nivells, si es vol, es poden associar amb les notes tradicionals, 
però es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un número.  

Normalment cadascuna d’aquestes matrius o rúbriques es poden utilitzar per avaluar diferents activitats al llarg d’un curs o etapa 
escolar, canviant només els indicadors (que sovint caldrà concretar-los més, especialment si es vol que els alumnes els puguin 
entendre). Per exemple, es pot aplicar la mateixa matriu per avaluar la capacitat per analitzar críticament informacions provinents 
de diferents fonts (Internet, conferències, articles de divulgació…) i en relació amb continguts d’àrees diferents, i el que canviarà 
són els criteris més específics relacionats amb el contingut del text i les àrees de coneixement implicades, o amb si l’argumentació 
és oral o escrita, o segons l’edat de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Rúbrica ve de la paraula anglesa rubric, que es tradueix per “petjada”.  



Activitat escollida per avaluar resultats d’aprenen tatge : Lectura crítica d’un article periodístic i elaboració d’un text argumentant el propi punt de vista tenint en compte 
els coneixements científics apresos (per avaluar components de les competències comunicativa -lectura crítica i argumentació)-, d’autonomia personal -pensament crític- 
i en el coneixement i interacció amb el món físic –coneixement concret que ha d’utilitzar per comprendre la lectura i fonamentar l’argumentació pròpia). 

Criteris d’avaluació de resultats  

(a concretar en indicadors en funció del contingut de la lectura i el curs) 
Criteris d’avaluació de 

realització 

Nivell 3   (expert) Nivell 2  (avançat) Nivell 1 (a prenent) Nivell 0  (novell) 

Identificar les idees-clau de 
l’article  

Identifica totes les idees claus, les 
interrelaciona i les expressa amb 
paraules pròpies, d’una manera 
pertinent. 

Identifica algunes de les idees 
claus i les expressa amb 
paraules pròpies, d’una manera 
pertinent. 

Identifica algunes de les idees 
claus, a partir de reproduir 
literalment el que es diu al text. 

Cita idees no pertinents. 

Identificar el propòsit de l’autor, 
les suposicions que fa i el seu 
punt de vista 

Identifica, justificant-ho i de 
manera coherent, el punt de vista 
de l’autor, les suposicions que fa i 
que el seu propòsit és informar i 
crear polèmica. 

Identifica, sense justificar-ho, el 
punt de vista de l’autor, algunes 
de les suposicions que fa i que 
el seu propòsit és informar i 
crear polèmica. 

S’intueix que identifica el punt 
de vista de l’autor i les 
suposicions que fa reproduint 
frases literals del text. Creu que 
l’únic propòsit és informar. 

Escriu idees irrellevants o 
que no es poden inferir a 
partir del text. 

Identificar el problema o pregunta 
que vol respondre l’autor i les 
dades i proves que aporta el text, 
i les interpreta tot valorant-ne la 
seva credibilitat i diferenciant-les 
de les opinions de l’autor 

Es formula preguntes rellevants, 
les analitza tenint en compte 
totes les variables o aspectes del 
problema i distingeix entre fets, 
arguments científics o opinions.  

Es formula preguntes 
rellevants, però analitza només 
una de les variables o aspectes 
del problema i sense distingir 
els tipus d’arguments aportats. 

Formula el problema o les 
preguntes d’una manera que el 
contingut del text no permet 
trobar arguments per donar-hi 
resposta Les raons que dóna 
són poc consistents. 

Planteja preguntes poc 
coherents o irrellevants o 
massa generals. 

Extreure conclusions tenint en 
compte tant les proves i 
informacions aportades, com el 
coneixement après sobre el tema 

Dedueix conclusions a partir de la 
informació de què disposa i dels 
coneixements apresos, i justifica 
els acords i desacords amb les 
idees expressades per l’autor. 

Extreu conclusions a partir de 
la informació donada pel text i 
justifica i implícitament mostra 
acord o desacord amb les idees 
expressades per l’autor. 

Relaciona el contingut del text 
amb els seus coneixements 
però no mostra capacitat per 
argumentar acords o desacords 
amb les idees expressades per 
l’autor. 

No confronta el contingut 
del text amb els seus 
coneixements i si arriba a 
conclusions, és a partir de 
les seves opinions 
personals. 

Escriure la valoració, tenint en 
compte tant els arguments a favor 
com els contraarguments 

El text s’ha ordenat d’acord amb 
el model argumentatiu, tenint com 
a punt de referència les idees que 
s’han de rebatre o matisar. 
Comunica bé el seu punt de vista 
i les raons que l’avalen.  

El text s’ha ordenat d’acord 
amb el model argumentatiu, 
però tendeix més a argumentar 
les pròpies idees que no pas a 
rebatre les de l’autor, i no 
acaba de convèncer. 

El text s’ha ordenat d’acord 
amb el model argumentatiu 
però aplicat de manera 
mecanicista i sense que els 
arguments aportats tinguin 
força suficient.   

El text no és coherent i no 
fa entendre què és el que 
vol comunicar. 

Quadre 16:  Exemple de rúbrica o matriu per avaluar des del punt de vista competencial (a partir d’Oliveras, 2009) 


