
  
    

 

Pautes per a la gestió formativa d’una prova o activitat d’avaluació 
 
La realització de proves està generalitzada entre els ensenyants, com un mitjà per 
valorar fins a quin punt els alumnes han adquirit els aprenentatges en un moment 
determinat –normalment al final- d’un procés. Els resultats de les proves, a més de 
poder ser utilitzats per a la funció qualificadora i acreditativa de l’avaluació, també 
poden gestionar-se de manera que puguin ser útils per a la millora de l’aprenentatge 
de l’alumnat; és a dir, que puguin ajudar-lo a identificar les pròpies dificultats i trobar 
camins per superar-les. Les funcions qualificadora i formativa de l’avaluació no són 
excloents; al contrari, són complementàries. L’objectiu d’aquestes pautes és ajudar als 
equips docents a fer una gestió formativa de les activitats d’avaluació, des del moment 
previ fins al moment posterior.  

 

ABANS DE LA PROVA 
 

 Tenir en compte que l’activitat vagi en la línia de les activitats  realitzades a 
classe. 

 

 Compartir els objectius i els criteris d’avaluació (de correcció, de valoració) amb   
l’alumnat. (Organitzar un petit debat a l’aula per activar coneixements, que 
l’alumnat expliqui què espera de l’activitat...). Es poden crear els criteris entre 
alumnes i docent o simplement es poden passar per escrit. 
 

 Compartir amb l’alumnat els instruments (prova escrita, oral, tipus de preguntes) i 
el tipus d’avaluació/correcció  (avaluació per part del docent, coavaluació, 
autoavaluació, ...) Es pot pactar amb ells o simplement es pot explicitar. 
 

 Compartir amb l’alumnat el moment en què seran avaluats (data i durada). Es pot 
pactar amb ells o simplement es pot explicitar. 

 

 Plantejar tasques o preguntes prou obertes que permetin analitzar no només el 
resultat sinó també el seu desenvolupament. 

 

 Plantejar tasques o preguntes que permetin diferents graus d’exigència segons 
les característiques diferencials de l’alumne. 

 

 Fer activitats prèvies a la d’avaluació que serveixin d’exemple i fer-hi referència i 
recordar-les abans de realitzar la prova. 

 
DURANT LA PROVA 

 

 Facilitar i promoure que l’alumne doni  un cop d'ull general a la prova per tal de 
distribuir-se el temps i planificar l'ordre de les respostes. 

 

 Donar  instruccions clares sobre què es demana i sobre els criteris i el valor 
qualificador que correspon a cada apartat. 

 



 Fer referència en el moment de presentar la prova a les activitats d’exemplificació 
o modelatge que s’hagin fet abans 

 

 Donar temps perquè tothom realitzi la prova completa al seu ritme (sense pressió 
encara que sense pauses).  

 

 Considerar si s’ha de deixar més  temps  per fer una mateixa prova als alumnes 
que tenen més dificultats.  

 

 Deixar per a tots els alumnes un temps de revisió del treball realitzat. Es pot 
considerar de donar una pauta per a la revisió de l’examen abans de lliurar-lo. 
 

 Garantir que tots els alumnes puguin resoldre almenys una part de la prova. Per 
facilitar-ho es pot considerar la ubicació de les preguntes per un determinat ordre 
que indiqui en quina seqüència és millor realitzar-les. 
 

 Facilitar l’accés als recursos adients (tecnològics, diccionaris de paper etc.) quan 
siguin necessaris per a la realització i revisió de la prova. 

 

 Tenir en compte  que l’horari en què es realitza la prova ha de ser el més apropiat 
que es pugui perquè l’alumnat estigui relaxat i en disposició de concentrar-se en 
la feina. 

 

DESPRÉS DE  LA PROVA 

 

 Acompanyar el retorn de la prova d’una estona per comentar allò important, 
aspectes de millora, com ha anat... (comunicació oral mestre-alumne, comentari 
general, en grup petit,  alumne-alumne). Lliurar la prova no és suficient ja que no 
garanteix un bon nivell d’anàlisi per part de  l’alumne/a.   
 

 Considerar la possibilitat de demanar a l’alumne/a que retorni la prova indicant les 
errades comeses i amb les correccions pertinents. Aquesta activitat 
complementària pot millorar la qualificació. 

 

 Introduir un comentari aclaridor qualitatiu que acompanyi la qualificació 
quantitativa.  
 

 Considerar la utilització d’eines que ajudin a la valoració (rúbriques, bases 
d’orientació...) 

 

 Introduir al màxim elements de coavaluació i autoavaluació. 
 

 Una vegada realitzada la prova deixar un temps per a la reflexió (on els alumnes 
pugin expressar com ha anat...). 

 

 Considerar la possibilitat que l’alumnat tingui una segona oportunitat per poder no 
cometre els mateixos errors. 

 

 Establir una bona comunicació amb la família perquè aquesta tingui coneixement  
dels resultats de l’avaluació (permetent l’accés a les proves, demanant-los que hi 
facin un comentari...)  


