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Descripció de l’experiència 

En el marc dels nous plans d’estudis, dissenyats per competències, el grup CAU1 es va proposar 
analitzar bones pràctiques d’avaluació per competències en els entorns de practicum2 i dissenyar 
alguna estratègia per afavorir el desenvolupament de competències en aquest període. És en aquest 
sentit que neix el projecte REDICE (que es desenvolupa en el curs 2009- 2010). 
 
El projecte parteix de la creença que el practicum esdevé un escenari privilegiat per al treball de les 
competències transversals, en ser el lloc on els alumnes s’enfronten a problemes reals i han de 
combinar, de forma pertinent, els seus coneixements, destreses, actituds,... per a donar-hi resposta. 
 
També es parteix de la concepció de les competències com a capacitats posades en acció però 
sempre acompanyades de reflexió. Per això, es va considerar interessant elaborar textos reflexius 
que permetin prendre consciència i evidenciar les competències que s’estan adquirint amb les 
accions a l’aula o en el conjunt de l’escola. Una forma de mostrar les competències (i d’avaluar-ne 
la seva progressió) que permetés una continuïtat i un procés amb sentit, tant pels alumnes com per 
als tutors, era a partir de la creació d’uns blocs, en els que, de forma setmanal, els alumnes 
aportessin les seves experiències i els seves reflexions, i a partir dels quals els tutors poguessin 
valorar la progressió de l’alumnat, prenent com a referència les competències. Vam optar pel bloc 
que, en el marc dels entorns 2.0, és un espai que difon la veu de cada educador i on poder 
compartir, i construir conjuntament un coneixement significatiu i funcional. 
 
En l’elaboració del bloc, l’alumne, a la vegada que escriu la seva reflexió ha de marcar cada 
entrada amb unes paraules clau o etiquetes relatives a les competències, que venen prefixades 
pel grup d’investigació, de forma que amb aquestes intenten demostrar les competències que 
creuen que han treballat i/o mostrat amb la narració feta. Una vegada el tutor llegeix l’aportació ha 
d’avaluar, amb un programa creat també pel grup, si les competències que l’alumne ha marcat que 

                                                           
1CAU- AIDA Competència I Avaluació Universitària. Grup de recerca (abans Avaluació Interuniversitària 
d’Aprenentatges). 
2Projecte I+D SEJ2007-65786/EDUC “Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el 
reto del EEES: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de transferencia a 
diferentes entornos” 
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ha treballat, realment es veuen reflectides en la redacció o si no ho fan, el mateix professor marca i 
descriu què és el que no han treballat correctament i/o aporta quines altres competències està 
evidenciant encara que l’alumne no n’hagi estat conscient. 
 
El procés seguit 

En primer lloc, el grup va fer una anàlisi prèvia dels llibres blancs, els títols de grau d’infantil i 
primària i les competències transversals proposades per diversos autors, fins arribar a determinar 
les 8 competències transversals del practicum.  
 
En segon lloc, es van associar a cadascuna de les vuit competències cinc afirmacions que fossin 
aspectes que, en els entorns de practicum, evidenciessin que s’estava donant aquella competència. 
Es van limitar a cinc per afavorir la viabilitat del projecte en termes de temps de dedicació per part 
dels tutors/es. 
 
En paral·lel, es va decidir que, per complementar la memòria i els seminaris, una estratégica àgil i 
efectiva, podia ser la creació de blocs setmanals on mostrar les competències que s’estan adquirint. 
Tot seguit es va procedir a la creació de l’eina informàtica que permet als tutors avaluar el treball 
dels alumnes El software creat té una estructura tancada de la UB i per tant també té unes 
limitacions determinades. No obstant, amb les necessitats detectades pels propis tutors i els 
coneixements dels dissenyadors, a mesura que va passant el temps es va millorant per tal d’afavorir 
el seu ús.  
 
A continuació es va procedir a la selecció dels participants, aconseguint finalment la participació de 
6 tutores/es i de 70 alumnes aproximadament. En quant a l’avaluació del propi projecte, durant tot 
el procés s’han establert diferents moments en els que fer una avaluació i retroalimentació del que 
els usuaris i, per tant, membres principals de l’estudi opinen del desenvolupament del treball, quin 
és el seu grau de satisfacció i quines són les seves impressions. Tenim previstos diferents moments 
en els que poder recollir aquestes dades: 

� Hem celebrat ja una reunió amb els tutors/es participants per analitzar els punts forts i febles 
de l’experiència. 

� Al gener, hem concertat una reunió amb els alumnes participants on recollirem totes les dades 
a través d’un qüestionari per saber el grau de satisfacció dels alumnes i el nivell 
d’aprenentatge que ells/elles creuen que estan assolint a partir de l’elaboració dels blocs i del 
feed-back dels tutors sobre aquestes narracions. 

� Hem creat un qüestionari de satisfacció per al professorat que es passarà en els moments 
inicial i final de l’estudi per a contemplar les variacions i el desenvolupament que estan 
observant. A més a més, periòdicament es concerten reunions per tal de comentar el 
desenvolupament del treball i per contemplar l’opinió del professorat. 

� Es portarà a terme una avaluació del contingut dels diferents blocs dels alumnes, tant a partir 
de la valoració que en facin els tutors/es com a partir d’una anàlisi derivada del propi software 
creat (freqüència d’entrades, competències més etiquetades, afirmacions que han obtingut 
millors i pitjors valoracions, etc). 

 
Algunes conclusions 

És important destacar que es tracta d’un projecte en curs i que, per tant, les conclusions a les que 
podem arribar no són les definitives. Pel moment disposem del software, en funcionament, que 
permet que el professorat tutor vagi avaluant el seu alumnat i obtingui d’un cop d’ull una visió del 
què s’ha treballat i del què encara no s’ha mostrat. 
 
Algunes de les conclusions que fins ara podem citar són les següents: 

� Caldria fer una formació prèvia als tutors dels grups sobre la creació de blocs i sobre la seva 
utilització. Hem tingut dificultats amb aquest tema i hem hagut de resoldre alguns problemes 
segons la marxa, cosa que ens ha dificultat el correcte desenvolupament. 
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� Des d’un principi vam decidir que els tutors fossin responsables de si els blocs eren oberts o 
tancats al públic, decidint tots ells que fossin tancats, per tal de mantenir la privacitat d’alguns 
temes dels que es parlaven. Aquest fet, contradiu l’esperit del bloc i és el que ha generat més 
problemes tècnics, ja que per a poder accedir a visitar-los havies de ser convidat per l’alumne 
autor del bloc. 

 
En conseqüència, s’ha hagut de treballar la forma de parlar en xarxa, de respectar els drets de 
privacitat d’algunes dades i de la utilització de vocabulari tècnic en xarxa. Caldria tractar aquest 
tema amb més cura i dedicació. 
 

� Caldria millorar o canviar el mètode per avaluar les competències escollides. Vam decidir 
relacionar 5 afirmacions per cadascuna de les vuit competències escollides i els tutors acaben 
avaluant més el text reflexiu que la demostració de les competències, sent això últim el que 
realment ens interessava. Per tant s’hauria de proposar algún altre mètode per poder avaluar-
ho millor o si més no modificar les afirmacions per a que s’ajustessin més a l’objectiu que 
perseguíem. 
 

� Aquest projecte presenta una forma d’avaluar i un instrument per a poder utilitzar i facilitar 
tant el treball del professorat com de l’alumnat. En cap moment vol substituir cap apartat que 
abans es contemplés com a obligatori. És un element que ajuda a fer reflexió i a plantejar-se el 
treball de futur mestre. El més interessant és tenir la possibilitat de poder combinar amb altres 
instruments. 

 
� Alguns dels tutors ens han comunicat que el fet de realitzar feedbacks amb la lectura dels 
blocs dels seus alumnes, aquests han millorat l’estil de redacció dels blocs, han pogut modelar 
la reflexió dels alumnes i per tant ha augmentat la seva competencia concreta. 

 
� A partir del desenvolupament de les primeres entrades als blocs, s’ha detectat la necessitat de 
que els alumnes puguin interaccionar de forma activa amb el professorat i la reflexió que 
aquest últim fa sobre el bloc dels alumnes i, per una altra banda, que puguin interaccionar 
també amb altres alumnes, poden aportant opinions i punts de vista diferents que permetin fer 
reflexionar als alumnes sobre les seves aportacions.  

 
� Des d’un principi es va donar la possibilitat de participar de forma voluntària en el projecte, 
però una vegada iniciat aquest ens hem adonat que seria recomanable que el grup d’alumnes 
d’un tutor participés tothom si el professor ho decideix. 
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