
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

L’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge
JORNADA ANUAL XARXA CB 2013

INSCRIPCIÓ

11 de maig del 2013 - Institut Bernat El Ferrer (Molins de Rei)
Dia : Dissabte 11 de maig
Horari: 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Institut Bernat El Ferrer  (Molins de Rei)
Nostra Senyora de Lourdes, 34 - 08750 - Molins de Rei (936 683 762)
A 10 minuts caminant des de l’estació de tren de Molins de Rei

HORARI

9.30 -10.00 Recepció i entrega de documentació

10.00 - 10.15 Benvinguda

10.15 - 11.30
Conferència: Reyes Carretero (EAP Gironès i professora del 
Departament de Psicologia de la Universitat de Girona): “Cap a 
una avaluació més autèntica, més propera a la vida real”

11.30 - 12.00 Pausa

12.00 - 13.15
Espais de conversa*: 5 espais simultanis per a compartir i debatre 
sobre aspectes pedagògics entorn a les temàtiques treballades a 
la Xarxa CB.

13.15 - 14.00 Conclusions i cloenda: La veu dels alumnes

*ESPAIS DE CONVERSA:

1. Com involucrem l’alumnat en la planificació, correcció i millora dels seus productes? 
2. Com compartim amb les famílies què i com avaluem? 
3. Com avaluem l’assoliment de competències? 
4. Com avaluem els aprenentatges transversals i els projectes interdisciplinaris? 
5. Com aprenem i avaluem en grup? 
6.

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_excloure_crp_rec=T&p_any=2012-2013&p_codi=9000210557&p_totes=S


JORNADA DE LA XARXA CB (11 MAIG 2013)
ESPAIS DE CONVERSES

1 Com involucrem l’alumnat en la planificació, correcció i millora dels seus 
productes? Eines i estratègies per ajudar els alumnes a planificar-se, avaluar la 
pròpia feina i la dels companys/es, revisar i millorar el que fan (tasques, proves, 
exercicis...), ser conscients dels errors i solucionar-los...

2 Com compartim amb les famílies què i com avaluem? Quina informació reben les 
famílies sobre el que és objecte d’avaluació i sobre els progressos i la situació de 
cada alumne? Com fem entenedors els procediments d’avaluació a les famílies? 
Quines pistes donem a les famílies sobre els punts febles dels seus fills i filles i com 
poden millorar?

3 Com avaluem l’assoliment de competències? Com avaluem l’assoliment de les 
competències bàsiques o clau? Quins tipus de tasques proposem per ensenyar i 
avaluar aprenentatges cognitivament complexos? Com ho traduïm a qualificacions?

4 Com avaluem els aprenentatges transversals i els projectes interdisciplinaris? 
Com treballem i avaluem aprenentatges transversals clau (per exemple, l’expressió 
oral, la resolució de problemes...)? Com involucrem les diferents àrees per compartir 
l’avaluació d’aquests aprenentatges? Com avaluem el treball per projectes que 
involucren diverses matèries? Com fem conscients als alumnes del seu 
aprenentatge? Com ho traduïm a qualificacions?

5 Com aprenem i avaluem en grup? Com planifiquem i organitzem el treball en grups 
de manera que sigui un espai per a l’aprenentatge entre iguals? Com avaluem el 
treball cooperatiu?

INSCRIPCIÓ
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