
1El quadre 9 reprodueix una activitat de coavaluació, en la que s’han definit uns 
criteris de realització que primer s’han discutit i pactat. Els estudiants, en petit 
grup, havien escrit la seva proposta de criteris, després d’haver començat a 
aprendre’n el procediment. Posteriorment es van posar en comú i consensuar –
ajudats pel professorat-. En aquest cas, els criteris de resultats no es van 
explicitar més enllà dels tradicionals “bé”, “regular” o “malament”, però se’ls 
demanava que concretessin els aspectes a millorar en la construcció feta per 
un company o companya.  

 

Activitat: Construir un diagrama de sectors per representar informacions  

Nom de l’alumne/a que ha construït el diagrama:  

Nom de l’alumne/a que l’avalua: 

Criteris: B R M Què li recomano per millorar 

1. Ha construït una taula on 
figuren els percentatges i els 
valors dels angles. 

    

2. Ha escrit les sumes dels 
números de les dues columnes. 

    

3. Ha dibuixat un cercle i els 
sectors dels angles calculats a 
1. 

    

4. Ha escrit els noms 
corresponents als sectors 
dibuixats. 

    

5. Ha escrit un títol per al 
diagrama. 

    

Quadre 9: Activitat de coavaluació amb un consens previ dels criteris d’avaluació   

Normalment l’alumnat aprèn a ser capaç d’autoavaluar-se a partir d’avaluar els 
companys i companyes, amb la finalitat d’ajudar-los, ja que sovint reconeixen 
millor què ha fet correctament i els seus errors a partir d’identificar-los en les 
produccions d’altres.  

Totes aquestes estratègies es poden aplicar per mitjà de plataformes virtuals 
compartides, tipus moodle o similars. L’alumnat pot penjar les seves 
produccions i avaluar-se entre si o autoavaluar-se. A més, tothom pot veure 
què s’ha escrit i valorat, de manera que es recullen molts més punts de vista i 
propostes de millora. 

Aquest tipus d’instruments també es poden utilitzar per a una avaluació amb 
finalitats qualificadores, a partir de donar un valor numèric a cada criteri aplicat. 
En aquest cas, es pot valorar (puntuar) tant la realització de la tasca com la 
qualitat de la coavaluació.  

                                            
1 Pàgina 17 del document : SANMARTÍ, N. (2010). Avaluar per aprendre.Disponible a l’adreça 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/competencies/basiques/xarxacb 



Des d'una perspectiva tradicional de l'avaluació, la responsabilitat de la 
regulació és essencialment de l'ensenyant, que és qui reconeix les dificultats i 
errors de l'alumnat i decideix quines són les estratègies més adequades per 
superar-les. En canvi, l’avaluació amb una finalitat formadora comporta implicar 
molt més l’alumnat, a partir de processos de co-avaluació i d’auto-avaluació. 
Per tant, la tasca del professorat se centra més en promoure sistemes que 
afavoreixin l’avaluació/regulació entre iguals i l’autoavaluació, que no pas en 
“corregir” de forma unilateral moltes produccions de l’alumnat. 

 


