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Flipped Assessment 
L’avaluació a l’inrevés 



+ 
L’avaluació a l’inrevés 

Currículum 

Activitats d’ 
avaluació 
(proves) 

Qualificació 

Currículum 

Activitats d’ 
aprenentatge 

Qualificació 

Bottom-Up: Baix-Salt 

Top-Down: Dalt-Baix 

? 



1955 



Qualificacions 

diàries en 1958 

… 

I amb mitjanes 

i decimals 



1979 



1983 
Què ens 

va fer el 

“Naranjito”? 

 

¡¿PA?! 



2015, 

Com Finlàndia, 

ací ho tenim. 

60 anys 



En 2016, l’Educació Infantil tampoc 

es lliura 



+ 
La fòrmula magistral… 

Qualificació = xw = 
Σi=1xiwi 

n 

Σi=1wi 

n 

_ 



Què sabem d’Òscar Alcaraz? 



+ 
Preguntes sobre avaluació 

educativa 

 Què implica avaluar “contínuament”? 

 És el mateix avaluar que qualificar? 

 Com pot ser l’avaluació competencial? o és de 

competències? 

 Si ho és, on ha d’estar l’enfocament? 

 … 



+ 
Per anar aclarint… 

 Evaluation: Valorar o jutjar 
persones, organitzacions o 
coses en relació amb 
objectius, estàndards o criteris 
establerts (ERIC Thesaurus) 

 Educational Assessment: 
Determinar i interpretar 
l’assoliment d’objectius 
educatius (a l’àmbit estatal, 
autonòmic o local) per a la 
seua utilització en la 
planificació educativa i  el seu 
desenvolupament, la política 
de formació i la dotació de 
recursos. (ERIC Thesaurus) 

 

 Scoring: Procés sistemàtic 

d’assignació de valors 

(usualment numèric, però 

també pot incloure 

qualificacions amb lletra i 

comentaris verbals) als 

resultats d’una prova, 

qüestionari, etc. (ERIC 

Thesaurus) 

 AVALUAR CALIFICAR 

COM? AMB QUÈ? 



+ 
Implicacions fonamentals en 

l’avaluació 

1. Consideració d’una avaluació autèntica. 
 contextos reals 

2. Avaluació respecte a criteris i dominis d’aprenentatge. 
 alineament i validesa 

3. Mestissatge quant a tècniques, procediments i 
instruments d’avaluació. 

 Fiabilitat i representativitat 

4. Apoderament  (de l’alumnat) de l’avaluació. 
 transparència i participació 

5. Avaluació continua i formativa. 
 feedback 

 



+ 

•Context 
–Activitat o context realista 

–Tasques complexes (dom. cognitiu) 

•Paper de l’estudiant 
–Caràcter formatiu 

•Puntuació 
–Criteris de puntuació públics 

–Ús de múltiples indicadors 
 

1. Avaluació autèntica 



+ 
2. Alineament i validesa 

ÀREA / COMPETÈNCIA 

objectius 

criteris d’avaluació 

(indicadors d’assoliment) 

continguts 

(explícits) 

processos 

(implícits) 

criteris 

d’acompliment 

estratègies d’avaluació 
(procediments, tècniques, 

proves, instruments) 

models i mètodes 

d’ensenyament 

CURRÍCULUM PRESCRIT 

CURRÍCULUM NO PRESCRIT 



+ 

 Un únic mètode i evidència 

formal 

Wiggins (1998, p. 117) 

3. Mestissatge de mètodes, 

tècniques…  Proves 

contextualitzades 

 Proves 

descontextualitzades 

 Varietat en mètodes i 

Quantitat d’evidència formal 

SITUACIÓ 

EDUCATIVA 

IDEAL 



+ 
Criteris d’avaluació 

Redactats en térmes de resultato 

d’aprenentatge: situar i expressar 

correctament la localització d’un element en 

un croquis o plànol senzill. 

Verb Contingut 
Naturaless

a ra 



+ 
Taxonomies 



+ 
Taxonomies (II) 



+ 
Un “indicador” amaga un tresor 

Contingut 

Processos (desenvolupament) a nivells d’exigència 

d’aprenentatge diferents 

Naturalessa d’execució diferent 

- Conceptes 

- Procediments 

- Actituds 

Fi 

Materials 

Temporalització 

Estratègies 

Recursos humans 

... 
 



+ 
Proves i instruments 

d’avaluació 



+ 
Procediments d’avaluació 

(COM) 

 

•Mètodes d’observació 

•Mètodes d’enquesta 

•Mètodes d’entrevista 

•Administració de proves 

•Autoinformes 

Conjunt d’estratègies que usa el docent (avaluador) 

per sotmetre l’estudiant a una prova i valorar el seu 

grau de consecució de l’aprenentatge amb un 

instrument. 



+ 
Proves d’avaluació (QUÈ) 

Reptes o situacions en les que 

es demana a un alumne/a que 

faça una acció (o conjunt 

d’aquestes) amb l’objecte 

d’avaluar les seues capacitats, 

destreses, conceptes, habilitats, 

actituds, etc. 



•Proves de llapissera i paper (preguntes, 

dibuixos, gràfics, assaig, exercicis...) 

•Proves per ordinador (preguntes, activitats 

interactives...) 

•Proves orals (preguntes, exposicions, debats...) 

•Proves físiques (salts, carrera, jocs esportius...) 

•Productes (maquetes, escultures, cartell, portfoli...) 

•Tasques (experiment, processos d’elaboració de 

productes, cuinar, ordenar la classe...) 



+ 
Instruments d’avaluació 

Eines (aparells) que permeten establir una 

valoració sobre el grau d’assoliment dels 

aprenentatges (qualitativa – quantitativa). 

- Proves objectives, qüestionaris cognitius 

- Escales d’actituds 

- Qüestionaris 

- Llistes de comprovació 

- Escales d’observació 

- Rúbriques 

- Instruments de mesura física 

- Protocols d’entrevista 



+ 

Disseny de rúbriques 
Avaluació d’acompliment 



què són? 

Terme anglosaxó: scoring rubric 

rubric: a set of instructions or an explanation in a 

book, examination paper, etc. (Longman Dictionary of 

Contemporary English) 

rúbrica:  
f 1 CODIC/PALEOG/TIPOG 1 En els manuscrits i impresos antics, la part que 

era escrita en lletres vermelles.    

2 1 LITÚRG En la litúrgia romana, cadascuna de les normes cerimonials 

dels llibres litúrgics, que regulen els ritus, escrites en lletra vermella per 

distingir-les de les fórmules litúrgiques.      

3 ESCR Traç o conjunt de traços, de figura generalment invariable, que 

hom posa en la signatura ultra els noms. 

(diccionari.cat) 



què són? 

Instrument de qualificació que 

utilitza la descripció qualitativa 

dels criteris d’acompliment, 

d’una acció complexa a 

avaluar, de forma graduada. 



Instruments per a l’avaluació 

d’acompliment 

Llistes de verificació 

Escales 

Observació/Registres 

Escales de 

valoració 

Rúbriques 

Analítiques Holístiques 

Específiques o genèriques 
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Criteris 
Nom den l’estudiant 

1. Llança una pilota en la direcció assenyalada. 

2. Rep correctament la pilota. 

3. Rebota la pilota amb una mà. 

4. Roda la pilota en linia recta. 

5. Roda la pilota amb una mà. 

6. Salta amb els dos peus en forma coordinada. 

7. Salta amb un peu mantenint l’equilibri. 

8. Mou les extremitats superiors i inferiors coordinadament al caminar. 

9. Mou les extremitats superiors i inferiors coordinadament al còrrer. 

10. Fa exercicis preparatoris (calfament) abans de fer esport. 

Total 

Llista de verificació 

Assenyala amb una X els criteris que l’estudiant demostra i deixa en blanc aquells 

aspectes en els que encara ha de millorar. 

http://cnbguatemala.org/ 



+ 
Escala de valoració 



+ 
Elements d’una rúbrica 

Criteris d’acompliment 

• Característiques observables de l’objecte de l’avaluació descrites 
en termes de conducta. 

Atributs 

• Etiqueta que se li dóna al criteri d’acompliment com a tret principal 
de la característica observable. 

Nivells d’assoliment o acompliment (escala) 

• Escala ordinal per valorar l’acompliment. 

Descripció 

• Descripció dels atributs en diferents nivells d’acompliment. 

Ponderació 

• Atribució d’un factor o percentatge a determinats atributs per 
primar uns front a altres en funció de la seua rellevància respecte a 
l’acompliment global. 





A01 

anatomia d’una rúbrica 
analítica 

Nivells 
Criteris 

d’acomplime

nt 
Atributs 

Descripció 01 que inclou l’atribut 01 (A01) que es 

considera en la tasca a distints nivells 

Descripció 02 que inclou l’atribut 02 (A02) que es 

considera en la tasca a distints nivells A02 

A03 

... 

CR01 

CR02 

CR03 

... 

Descripció 03 que inclou l’atribut 03 (A03) que es 

considera en la tasca a distints nivells 

P
o
n
d
e
ra

c
ió

 (
?
) 





anatomia d’una rúbrica 
holística 

Nivells 

Criteris 

D’ 

acompli

ment 

 

CR01 

CR02 

CR03 

... 

Atributs 

 

A01 

A02 

A03 

... 

Descripció que inclou tots els 

atributs que es consideren en la 

tasca a distints nivells 



Disseny de les 

rúbriques 



Els criteris d’acompliment 

CURRÍCULUM 

Criteris 

d’avaluació, 

indicadors, 

resultats 

d’aprenentatge, 

estàndards... 

 

Tema (conceptes, habilitats...), 

condicions de realització, 

materials... 

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 

CRITERIS D’ACOMPLIMENT 



Passos per a la seua definició 

1. Identificar globalment l’execució o producte 

2. Llistar els seus aspectes importants  

3. Limitar el nombre de criteris (observables). 

4. Pensar sobre conductes importants incloses en 

la tasca. 

5. Expressar els criteris d’acompliment en 

termes de conductes (alumnes) o característiques 

(producte). 

6. Ordenar els criteris en l’ordre en el què van a 

ser observats. 



Desenvolupament d’una rúbrica: un 

atribut (nivell mínim) 

Participació 

Necessita intervindre més en la 

planificació en grup aportant idees, 

encara que escolte i respecte als 

demés. 



Desenvolupament d’una rúbrica: un 

atribut (nivell màxim) 

Participació 

Intervé contínuament en la 

planificació en grup aportant idees, 

escoltant i respectant sempre als 

demés. 



Ús de qualificadors en els descriptors 

 Quantitat: poc, algun, la majoria, tots 

 Freqüència: rarament, de vegades, 

usualment, sempre 

 Intensitat: lleugerament, moderadament, 

principalment, extremadament 



triar l’escala (nivells) 

- rang (de 4, de 3,...) 

- qualificadors dels nivells:  
 Fòrmulas variades:  
a) excel·lent, satisfactori, satisfactori amb recomanacions, 

necessita millorar 

b) excel·lent, bó, suficient, necessita millorar  

- assignació de numerals: 0 a x, de 1 

a x... 



Alinear amb qualificacions: holística 

- és un procés lògic 

4 

3 

2 

1 

0 

LLINDAR 

Nivells de rúbrica Qualificació 

Insuficient 

Insuficient 

Suficient 

Bé ; Notable - 

Notable + ; Excel·lent 



Alinear amb qualificacions: analítica 

- és un procés lògic, també 

16-20 

LLINDAR 

Nivells de rúbrica Qualificació 

Insuficient 

Suficient 

Bé ; Notable - 

Notable + ; Excel·lent 

12-15 

10-11 

0-9 

Transformació 

Lineal???? 

8-10 

6-7,5 

5-5,5 

0-4,5 

Exemple: escala de 4 nivells d’acompliment amb 5 atributs. 



Revisi 
 Assegurar-nos que estan tots els atributs que volem que 

estiguen i no altres, i aquests siguen representatius de la tasca. 

 Descripcions rellevants per al criteri d'avaluació, comprensibles i 

consistents . 

 Nivells comparables : qualitats tangibles ( sempre, de vegades, 

poques vegades, mai...), no quantitats arbitràries. 

 Diferenciar acompliment, producte i esforç. 

 Posar el focus en l'assoliment positiu (èxit ) de la realització, no 

la falta d'aquest assoliment ( p. ex .: inaudible vs. necessita 

projectar la veu perquè se li senta...)  

 Provar les rúbriques (diversos docents, un docent diverses 

vegades ... ) sobre un mateix exercici . 
 

 


