
3.1. Tipus de tasques i d’activitats per a l’avaluació f inal dels 
aprenentatges 1 

Un dels aspectes que s’han de revisar en primer lloc és el de les activitats que 
es proposen per avaluar el nivell d’assoliment competencial. Si s’avalua a 
través dels tradicionals exàmens amb preguntes fonamentalment 
reproductives, no haurà canviat res.  

Sens dubte, al llarg d’un procés d’ensenyament i aprenentatge es recullen 
moltes dades que poden servir per valorar el nivell dels sabers de tot tipus que 
es van assolint. Entre totes les activitats que du a terme l’alumnat, cal escollir 
aquelles que puguin utilitzar-se per avaluar/qualificar el nivell de 
desenvolupament d’algun component de les diferents competències. Per 
exemple, si al llarg d’un projecte o unitat didàctica de qualsevol àrea hem 
treballat especialment la competència oral, s’escollirà una de les activitats per 
avaluar els aprenentatges realitzats en aquest camp (que sovint comportarà 
també avaluar la qualitat dels coneixements expressats). En canvi, potser per 
avaluar la capacitat de trobar informació a Internet i llegir-la críticament, 
s’utilitzarà una altra activitat.  

Per tant, l’avaluació que pretén identificar el grau de desenvolupament 
competencial no té massa sentit fonamentar-la en un examen final, ni dedicar 
uns determinats dies a fer “proves d’avaluació”. Més aviat, cal avaluar en 
moments diferents i a partir d’activitats d’aprenentatge ben diverses. 

En aquest sentit, és molt útil l’ús del portafoli o carpeta de treballs, que permet 
recollir les diferents activitats que fa l’alumnat al llarg de l’aprenentatge d’un 
tema, els seus objectius i les reflexions sobre el que encara no sap prou bé, 
què farà per revisar els errors i què va millorant a mesura que avança en el 
coneixement. Inclou també els resultats de les activitats d’avaluació amb 
finalitat qualificadora i a partir de totes les dades recollides es dedueix la 
qualificació final que acredita els aprenentatges, que té la qualitat de ser molt 
transparent per a l’alumnat (quadre 11).  

 

Què incloure en una carpeta de treballs o portafoli ? 

No hi ha una estructura única per a una carpeta de treballs, ja que es pot adequar al 
contingut del tema objecte d'estudi, a les característiques de l’alumnat i del docent. I 
també convé variar l'estructura per evitar la rutina. 

El contingut pot ser qualsevol producció realitzada, individualment o en petit grup, 
acompanyada d'una reflexió personal del tipus "diari de classe". És idoni que inclogui 
la seva visió inicial dels objectius del treball a realitzar, bases d'orientació que explicitin 
l'anticipació de l'acció (què hauran de fer o pensar per realitzar un determinat tipus de 
tasques), mapes conceptuals que organitzin les relacions entre els principals 
conceptes, i contractes o altres instruments que explicitin la seva representació dels 
criteris d'avaluació. 

                                            
1 Pàgines 20 i 21 del document : SANMARTÍ, N. (2010). Avaluar per aprendre.Disponible a l’adreça 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/competencies/basiques/xarxacb 



Pot incloure també els esborranys i les versions finals d'un treball, per evidenciar els 
canvis, i fer referència a descobriments, preocupacions, recursos utilitzats, bibliografia 
consultada, fotografies, coavaluacions, és a dir, tot allò que pugui constituir una 
"biografia" del treball realitzat. També és normal que inclogui una activitat d'avaluació 
final i l'autoreflexió sobre els resultats. S'incidirà especialment en demanar a l'alumnat 
que reconegui què ha après i quines dificultats té. 

Els continguts de la carpeta es poden pactar entre professorat i alumnat. És 
convenient que cada alumne/a pugui seleccionar algun dels treballs que inclourà a la 
carpeta i que cregui que reflecteix bé el que està aprenent o ha après.  

La carpeta final ha d'estar ben organitzada i ha de tenir índex. 

Quadre 11:  Estructura de la carpeta de treballs o portafoli2   

Una font de dades important per a tothom prové de les activitats que es 
realitzen amb la finalitat explícita de comprovar què s’ha après. Tanmateix, cal 
relativitzar la informació que proporcionen si només s'obtenen dades 
immediatament després de finalitzar el procés d'ensenyament, ja que per saber 
quins són realment els aprenentatges significatius realitzats (aquells que es 
mantenen al llarg dels anys, o als quals es pot accedir de nou sense necessitat 
de refer tot el procés d'ensenyament), s'hauria d'avaluar transcorregut un cert 
període de temps després d'haver realitzat el procés d'aprenentatge. Si 
l'aprenentatge ha estat superficial o memorístic, és possible que una prova 
d'avaluació realitzada en finalitzar l'estudi del tema doni bons resultats 
immediats, però passats dos mesos els estudiants ja no sabran com resoldre 
tasques similars o aplicar el coneixement après en noves situacions. Per tant, 
amb aquest tipus de proves no es podria concloure que són competents. 

 

                                            
2 La webquest http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm explica 
com fer un portafoli. També hi ha un programa de codi lliure a la xarxa, Mahara 
(http://mahara.org/) que permet construir portafolis digitals. 


