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1 INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d'aquest document és plantejar els enfocaments necessaris per a resoldre la 

qüestió de la qualificació d'àrees o assignatures i competències clau a partir de la consideració 

dels estàndards d'aprenentatge avaluables o qualsevol altra forma de concreció dels criteris 

d'avaluació. 

Així mateix, s’hi plantejaran una sèrie de qüestions associades com ara l'establiment de les 

relacions d'aquests estàndards amb les competències clau, si no estan establertes per la 

normativa vigent, o la consideració d'algunes claus per a entendre què és avaluació criterial i 

com afrontar l'avaluació de les competències clau. 

Així doncs, aquest no és un document teòric, sinó que desenvolupa més aviat una sèrie de 

reflexions pràctiques entorn dels temes plantejats. No obstant això, es vol començar per com 

s'entén el concepte de qualificació des d'un plantejament internacional i científic des del camp 

educatiu. 

1.1 Definicions 

Abans de començar amb el plantejament, i com sol ser costum, s'hi aclareixen uns quants 
termes a tenir en compte que ens ajuden a situar-nos en relació als conceptes i als seus 
significats. Amb aquesta finalitat es parteix del Thesaurus de la base de dades ERIC 

(http://eric.ed.gov). 

Així, la qualificació, com un terme més específic que el de mesura, és el procés sistemàtic 
d'assignació de valors (usualment un nombre, però també incloent qualificacions amb lletres i 
comentaris verbals) als resultats de proves, qüestionaris, etc. (trad. Terme ERIC Thesaurus: 
scoring). En aquest cas, té un sentit pràcticament assimilable a puntuació. Així mateix, és un 
terme associat a uns altres com grading, traduït com a qualificació també i que es defineix com el 
procés de classificació de les realitzacions, assoliments o conductes d'un grup o individu usant 
una escala de valors establerta específicament per a aquest propòsit. O standardsetting (scoring) 
(fixació d'estàndards (qualificació), el procés d'establiment de puntuacions de tall per a 

http://eric.ed.gov/
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determinar la pertinença d'un individu o grup en una categoria de realització, p. ex.: passa/falla, 
A/B/C/D/F, Insuficient/Suficient/Ben/Notable/Excel·lent. 

En definitiva, s'entén la qualificació com un procés on: 

a. S'assignen usualment valors numèrics als resultats de la realització, assoliment o 
conducta d'un alumne/a o grup. 

b. Poden incloure-s’hi punts de tall en l'escala, 
c. Es classifiquen aquestes realitzacions, assoliments o conductes usant aquesta 

escala de valors amb els seus punts de cort. 

1.2 Limitacions 

El problema d'una avaluació dels aprenentatges centrada en l'aula, que pot ser rica en 
matisos, fer referència a processos, continguts i contextos, que és contínua i pot ser 
formativa…si se centra en la qualificació, es redueix a una síntesi massa global i imprecisa i de 
dubtosa cientificitat. Bàsicament per una qüestió essencial ja apuntada en altres documents

1
: 

El problema no sembla residir en el fet d'assignar un numeral a l'aprenentatge de l'alumnat 
en una determinada matèria o àrea, sinó en què significa aqueix numeral i si un mateix numeral 
en diferents alumnes significa exactament el mateix (dos alumnes que obtenen un 7 en una 
prova de matemàtiques, han aconseguit el mateix nivell d'aprenentatge?). En definitiva, quan es 
desconeixen les propietats de les puntuacions (el que signifiquen), com d’apropiades o no siguen 
les conclusions, també és un fet desconegut. 

Els enfocaments presentats en aquest document tenen dues limitacions importants a tenir 
en compte: 

1) No asseguren un procés d'ensenyament/aprenentatge guiat per competències: 
s'establiran més endavant criteris. 

2) No asseguren que l'avaluació siga criterial: s'establiran les condicions necessàries més 
endavant. 

D'ací parteix la meua idea que una resolució de la qüestió de la qualificació, obsessió o 
obcecació en alguns casos per ella, no és el punt de l'avaluació, no soluciona ni fixa els aspectes 
i condicions més rellevants per a una avaluació autèntica, basada en competències. Més aviat 
perpetua models del passat, d'una avaluació positivista, de la mesura de les capacitats humanes, 
i en aquest cas de l'aprenentatge. I d'una mesura a més poc fiable i com és lògic, poc vàlida. 
Això no és necessàriament perniciós, sí la qüestió de la fiabilitat i validesa; però el que sí que és 
cert és que no aporta gens a altres maneres de veure l'avaluació. 

                                                             
1 Guia d'avaluació educativa per al professorat d'educació primària i secundària, J. Cortés, 2015, p. 21 
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2 ENFOCAMENT SINTÈTIC-QUANTITATIU (DE DALT A BAIX) 

Aquest enfocament parteix de l'obtenció, en primer lloc, d'un perfil d'àrea/assignatura on 

queden llistats tots els estàndards d'aprenentatge avaluables o indicadors (EAA/I), de manera 

que representen aquests el 100% de l'àrea/assignatura. 

A partir d'ací s'entén que el procés de ponderació de la resta d'elements curriculars es va 

establint: 

 

Imaginem per un moment que tenim el perfil de l'àrea de Matemàtiques, amb tots els seus 
estàndards, vint-i-cinc, per exemple?. Es pot partir de dues solucions: 

a. Considerar a tots els EAA/I iguals, pesen el mateix. 

b. Ponderar cada EAA/I segons la seua importància, la seua demanda cognitiva o fins i tot, 
si coneixem la programació anual, la freqüència en la qual apareixen al llarg del curs. 

En aquest cas prenem l'opció a. Van a pesar tots els EAA/I el mateix. Com hi ha 25 i tota 
l'àrea és el 100%, cada estàndard pesarà: 100/25= 4%. 

 

Cada nivell inferior que considerem (trimestre, unitat didàctica o instrument) serà una 
representació parcial d'aquest domini, amb un pes específic.   

Àrea Trimestre 
Unitat 

Didàctica 
Instrument 

Escala de 
l'instrument 
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2.1 Passos 

Es relataran els passos a seguir seguint un exemple de referència. Un trimestre, amb tres 

unitats didàctiques, i en cadascuna d'elles es realitzen dues proves (encara que es podria fer un 

nom diferent de proves en cada unitat didàctica, no importa). 

1. Qualificació de la UD: Directament anem al nivell inferior de la unitat didàctica (UD) amb 

els seues proves corresponents. Un exemple: en la prova A hi ha com a referència tres EAA i en 

la prova B dues EAA, llavors, considerant que la qualificació obtinguda de cada instrument és 

passa a la mateixa escala (l'habitual és d'1 a 10, 10 valors): 

1. Qualificació de l'instrument A x (suma de pesos EAA de A.) més 

2. Qualificació de l'instrument B x (suma de pesos EAA de B.), 

tot açò dividit per, 

3. Suma dels pesos EAA d'A i de B, és a dir, el pes del total d'estàndards de la UD. 

Fórmula general: 

qualificació UD=�̅� =
∑ 𝐼𝑖∙ ∙ 𝒲𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝒲𝑖
𝑛
𝑖=1

 

On I és la qualificació de cada instrument multiplicat pel pes corresponent (W) que se li dóna 
a l'instrument (en aquest cas la suma del pes dels estàndards als quals fa referència 

l'instrument). 

Exemple: 

Per al cas que ens ocupa, suposant que un alumne ha sigut qualificat 

en l'instrument A amb un 4 i en l'instrument B amb un 7: 

qualificació UD=�̅� =
4 ∙ 12 + 7 ∙ 8

12 + 8
=

48 + 56

20
=

104

20
= 5,2 

 

Alternativa: 

Utilitzar la mitjana aritmètica de les dues qualificacions o utilitzar una altra ponderació dels 
instruments (cal tenir en compte que en realitat ací es ponderen els instruments en funció del 
nombre d'estàndards als quals fan referència, en aquest cas 60% i 40% respectivament). 

 

2. Qualificació del trimestre: Es reprodueix el mateix mètode utilitzat anteriorment, usant la 

fórmula anterior, però aquesta vegada per a UD’s, on O és la qualificació de la UD: 

qualificació trimestre=�̅� =
∑ 𝑈𝑖∙ ∙ 𝒲𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝒲𝑖
𝑛
𝑖=1
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Exemple: 

En la UD1 s'han usat 5 estàndards, en la UD2 7 estàndards i en la UD3 4 

estàndards. De mitjana obtenim en la UD1=5,2; en la UD2= 7 i en la UD3= 4,4: 

qualificació trimestre=�̅� =
5,2 ∙ 20 + 7 ∙ 28 + 4,4 ∙ 16

20 + 28 + 16
=

104 + 196 + 70,4

64
=

370,4

64
= 5,7875 

 

3. Qualificació de l'àrea: Es reprodueix el mateix esquema seguit, però amb trimestres. 

2.2 Consideracions 

1. Aquest mètode és independent del pes que se li puga atorgar als estàndards, funciona 
de la mateixa manera. 

2. És fàcilment programable en un full de càlcul. 
3. No es valoren estàndards directament, només es tenen en compte com a valor de 

referència per a atribuir pesos als instruments, UD o trimestres. 
4. Per a valorar les competències clau s'hauria d'optar per un dels dos mètodes annexos a 

aquest document, proposats en el document base d'avaluació del Proyecto Atlántida, 
com a moment final de nivell, una vegada obtingudes les evidències suficients al llarg 

de tot el curs. 
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3 ENFOCAMENT ANALÍTIC-QUALITATIU 

En enfocament analític-qualitatiu part de l'establiment d'una llista de confrontació o escala 
de valoració de consecució d'estàndards associats als diferents instruments que s'utilitzen per a 
evidenciar els aprenentatges dels alumnes. Es trenca amb la idea de dalt a baix per a veure 
l'avaluació de baix a dalt, encara que és un mètode complex. 

Així, es parteix de la idea que els elements constitutius d'un instrument: qüestionari cognitiu 

(prova objectiva), rúbrica, llista de confrontació... pot associar-se a un o diversos estàndards. 

Instrument: qüestionari cognitiu 

pregunta 1 EAA1 

pregunta 2 EAA1 

pregunta 3 EAA2 

… 

Instrument: rúbrica 

Atribut 1 EAA1 

Atribut2 EAA2 

Atribut3 EAA2 

… 

En funció dels resultats obtinguts, només s'ha d'assegurar que determinat resultat en una 
pregunta o en un conjunt d'elles, o els atributs d'una rúbrica o les destreses d'una llista de 
confrontació, etc., donen compliment dels EAA que tenen associats. Per exemple, han d'estar 
totes les preguntes referides al EAA1, o un 75% d'elles; han d'estar tots els atributs de la rúbrica 
o el 50% d'ells en un determinat nivell d'assoliment… 

A partir d'ací, es pot anar construint la qualificació de la UD com el percentatge de EAA 
vinculats a la mateixa UD que han sigut aconseguits, o si s'utilitza una escala de valoració, la 
seua associació amb l'escala habitual de qualificació de 10 valors.  
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Exemple: 

Com a llista de confrontació: 

Si la UD té cinc EAA, i d'aquests s'ha donat compliment de 4, la qualificació 
podria ser un 8 o un 7 (aquests criteris de conversió d'escala haurien d'estar fixats 
amb anterioritat mitjançant regla de tres, interpolació lineal o un altre tipus de 
consideracions més qualitatives referides a la complexitat de cada EAA que module 
la qualificació, com uns nivells descriptius d'assoliment. 

Taula 1: Composició d'un qüestionari cognitiu digital amb els seus EAA de referència i l'execució d'un alumne/a. 
Valoració de EAA amb estructura de llista de confrontació. 

Qüestionari Cognitiu, 10 preguntes. Àrea Matemàtiques, 6é d’Ed. Primària, bloc: 
Geometria. 

EAA Núm de la 
pregunta, en 
negreta els 

encerts 

Aconseguit CCLAU Associades 

6 MAT BL4.1.1. Reprodueix figures de l'entorn (natural, artístic, 

arquitectònic, etc.) sobre la base d'alguna de les seues 

propietats, amb els recursos apropiats (cinta mètrica, 

fotografies, programes de geometria dinàmica, etc.), utilitzant 

el vocabulari adequat, per a explicar el món que ens envolta 

1, 2 

 
CMCT, CCL, CD 

6 MAT BL4.1.2 Classifica figures de l'entorn (natural, artístic, 

arquitectònic, etc.) sobre la base d'alguna de les seues 

propietats, amb els recursos apropiats (cinta mètrica, 

fotografies, programes de geometria dinàmica, etc.), utilitzant 

el vocabulari adequat, per a explicar el món que ens envolta. 

3, 4 

 
CMCT, CCL, CD 

6 MAT BL4.2.1. Calcula l'àrea i perímetre de qualsevol figura 

plana, utilitzant unitats convencionals, en entorns (naturals, 

artístics i arquitectònics, etc.), utilitzant diverses estratègies 

(fórmules, descomposició, etc.) per a explicar el món que ens 

envolta. 

5, 6 

☐ 
CMCT, CSC 

6 MAT BL4.3.1. Reprodueix cossos geomètrics de l'entorn 

(natural, artístic, arquitectònic, etc.) sobre la base d'alguna de 

les seues propietats, amb els recursos apropiats (cinta 

mètrica, fotografies, programes de geometria dinàmica, etc.), 

utilitzant el vocabulari adequat, per a explicar el món que ens 

envolta. 

7, 8 

 
CMCT, CCL, CD 

6 MAT BL4.3.2. Classifica els cossos geomètrics de l'entorn 

(natural, artístic, arquitectònic, etc.) sobre la base d'alguna de 

les seues propietats, amb els recursos apropiats (cinta 

mètrica, fotografies, programes de geometria dinàmica, etc.), 

utilitzant el vocabulari adequat, per a explicar el món que ens 

envolta. 

9, 10 

 
CMCT, CCL, CD 

Com a escala de valoració: 

Si dels cinc EAA de la UD (utilitzant una escala de tres valors, màxim 10 

punts), s'han obtingut 9, llavors mitjançant una regla de tres o mitjançant 

interpolació lineal, es pot assumir que l'alumne ha obtingut en la UD un 9. 

 



 

J. Cortés De las Heras – ProyectoAtlántida 8 

Taula 2: Composició d’un qüestionari cognitiu digital amb els seus EAA de referència i l’execució d’un 
alumne/a. Valoració d’EAA amb estructura d’escala de valoració. 

EAA Núm. de la 
pregunta, en 
negreta els 

encerts 

Escala d'evidència 
de l'assoliment:  

0: No evidència;  

1: Evidència 
parcial;  

2: Evidència 

CCLAU 
Associades 

6 MAT BL4.1.1.  1, 2 

2 
CMCT, CCL, CD 

6 MAT BL4.1.2 . 3, 4 

2 
CMCT, CCL, CD 

6 MAT BL4.2.1. 5, 6 

1 
CMCT, CSC 

6 MAT BL4.3.1.  7, 8 

2 
CMCT, CCL, CD 

6 MAT BL4.3.2.  9, 10 

2 
CMCT, CCL, CD 

A partir d'ací la qualificació per a un trimestre pot basar-se en el mateix procediment: 
observar que EAA s'han aconseguit en finalitzar el trimestre i a quin nivell o, sense atendre a ells, 
utilitzar els pesos de les UD en el trimestre i aplicar les fórmules anteriors. Allò important és que 
la informació analítica, en el nivell dels EAA, no s'ha perdut i permet a més, si els EAA estan 
associats a competències clau (CCLAU), qualificar des de l'àrea amb el mateix mètode ací 
exposat aquestes competències. 

Taula 3: Valoració de l’assoliment de les competències en un trimestre des d’una àrea en base a evidències 
obtingudes. 

EAA CCLAU Aconseguiment 

EAA1 CMCT Sí 

EAA2 CMCT Sí 

EAA3 CMCT Sí 

EAA4 CMCT No 

EAA5 CCL Sí 

...   

Així podríem considerar que en la CMCT s'han aconseguit tres EAA de quatre, un 75% i de 

CCL 100%. No obstant això, valorar dues competències des d'un àrea i en un trimestre dóna un 

punt de vista esbiaixat i parcial de consecució de les mateixes. Com s'argumenta en nombroses 

ocasions, per a valorar la consecució de la competència han de concórrer altres àrees i en 

etapes finals d'un recorregut d'aprenentatge (final de curs, final d'etapa). 

Una altra de les qüestions a resoldre a criteri dels equips docents és determinar quan a 

partir d'un EAA associat a dos o més competències, cas de les Taula 1 i Taula 2 s'estableix si la 
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consecució del EAA afecta a totes les competències associades o a part d'elles sobre la base de 

les evidències obtingudes… 
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4 CLAUS PER A L'ASSOCIACIÓ D'ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE AVALUABLES/INDICADORS AMB 

COMPETÈNCIES CLAU I INSTRUMENTS. 

Aquest apartat complementa els enfocaments prèviament exposats. Si prèviament no es 
dissenya el procés d'ensenyament i aprenentatge atenent a aquest tipus d'associacions, no 
solament no s'aconseguirà no fer conscient la important relació entre àrees i competències, sinó 
que a més es perd l'oportunitat d'arribar al fons dels aprenentatges implícits en aquests EAA i en 
conseqüència a un mal plantejament, almenys des del punt de vista de la validesa, dels 
instruments que s'utilitzen a l'aula per a avaluar aquests aprenentatges. 

4.1 Passos para l’associació d’EAA amb CCLAU 

4.1.1 Pas 1: Anàlisi de contingut de la CCLAU 

La primera situació que s'ha d'atendre és el contingut propi que reflecteixen els EAA, 
posant-los en relació amb: 

1. Descriptors de la competència (Recomanació 2006/962/CE) 
2. Descriptors de la competència espanyols (Ordre ECD 65/2015) 

Tots dos marcs donen una idea del continguts a cobrir, dels processos, destreses i actituds 
que contenen, bé amb ajuda d'infografies, mapes conceptuals, etc., realitzats pels centres 
educatius o per organismes, si pot ser, oficials. 

 
Il·lustració 1: Infografia sobre la Competència d’Aprendre a aprendre (Font: autor). 

Aquests elements podrien estar organitzats en: saber, saber fer, saber ser i estar o 
qualsevol altre tipus de classificació. 
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4.1.2 Pas 2: Associar EAA amb CCLAU 

Una vegada realitzada aquesta operació, es poden utilitzar graelles o matrius on figuren en 

les columnes les set CCLAU i en les files els EAA de l'àrea o del conjunt d'elles. 

Taula 4: Model de matriu EAA/CCLAU 

EAA/CCLAU CMCT CCL CD CAA CSC SIEE CEC 

EAA1        

EAA2        

EAA3        

EAA4        

…        

Aquesta matriu, pot ampliar-se en una tercera dimensió afegint a cada CCLAU la categoria 
de saber, saber fer, saber ser i estar, de manera que es puga comprovar a quines dimensions 
concretes de la competència: coneixements (C), destreses (D) o actituds (A), respon el 
currículum d'una determinada àrea o conjunt d'elles. Òbviament, complica més l'anàlisi que ha 
de realitzar un conjunt de docents. En ment s'han de manejar els contextos en els quals es 
poden evidenciar els aprenentatges i les proves i instruments que serien necessaris per a captar-

los. 

Taula 5: Model de matriu EAA/CCLAU/continguts 

EAA/CCLAU CMCT CCL CD CAA CSC SIEE CEC 

 C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A 

EAA1                      

EAA2                      

EAA3                      

EAA4                      

…                      

 

L'avaluació sobre en quin grau un EAA compleix amb els requisits d'una competència es pot 
fer amb un procediment interjutges. Un conjunt de docents utilitza la mateixa matriu per a 
després d'avaluar les relacions individualment, posar en comú les seues anàlisis i establir el 
percentatge d'acord obtingut en cadascuna de les valoracions. Establint un llindar mínim 
d'incertesa de l'acord positiu (de relació), per exemple entre el 25% i el 75%, o entre un terç i dos 
terços dels participants…, es pot assumir que per sobre d'aquest s'establirà la relació i per sota 
haurà de sotmetre's a discussió en el grup fins que s'hi arribe o se supere el llindar. 

Exemple realitzat amb cinc docents, s'expliquen els acords que relacionen el EAA amb les 

CCLAU: 

Taula 6: Exemple realitzat amb cinc docents, es compten els acords que relacionen l’EAA amb la CCLAU. 

EAA/CCLAU CMCT CCL CD CAA CSC SIEE CEC 

EAA1 4 (80%) 0 (0%) 1 (20%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

EAA2 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

EAA3 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (80%) 0 (0%) 
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EAA4 4 (80%) 0 (0%) 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

…        

En aquest exemple només s'hauria de discutir per l'associació de l’EAA3 amb CMCT i CCL, i 
l’EAA2 amb CAA, en negreta en la taula. Sobre la resta s'ha decidit que o bé no existeix 
associació (percentatges menors de 40%) o bé existeix associació (percentatges superiors al 

60%). 

4.1.3 Pas 3: Cap al mapa de competències de nivell 

El següent pas, una vegada determinades les matrius per àrea, seria l'elaboració d'una gran 

matriu d'àrees per competències clau. 

Taula 7 

 EAA/CCLAU CMCT CCL CD CAA CSC SIEE CEC 

À
re

a
 1

 

EAA1 X       

EAA2 X   X    

EAA3 X     X  

EAA4 X  X     

…        

à
re

a
 2

 

EAA26       X 

EAA27       X 

EAA28   X    X 

EAA29    X X  X 

…        

À
re

a
 3

 

EAA56  X      

EAA57  X      

EAA58  X X     

EAA59  X    X  

…        

…         

 

Les preguntes que es podrien generar a partir d'aquesta matriu són: 

- estan totes les competències clau cobertes? 

- en totes les seues dimensions (coneixements, destreses i actituds)? 

- Si no fóra així, quin marge deixa l'administració per a completar el currículum? 

- es podrien determinar nous *EAA per a cobrir aquests “buits”? 

Cal completar-la si les respostes són afirmatives. Si no, novament s'estaria davant una visió 
esbiaixada de la competència, o simplement podria tenir sentit depenent del nivell educatiu on se 
situe l'anàlisi. En qualsevol cas, el que es desprèn és que a partir de la matriu anterior es pot fer 
un mapa de freqüències amb els percentatges relatius. Si l'interés se centra en l'àrea

2
, 

percentatge relatiu a l'àrea ; si per contra l'interés se centra en la competència, percentatge 

relatiu a la competència
3. 

  

                                                             
2De la competència a l'àrea (situación poc usual). 
3 De l’àrea a la competència (situación més usual). 
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Taula 8:  Número d’EAA per àrees i competències clau. 

Àrea/CCLAU CMCT CCL CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 

Àrea 1 10 2 2 1 1 2 0 18 

Àrea 2 1 0 3 1 1 0 8 14 

Àrea 3 0 10 2 2 1 2 0 17 

Àrea 4 2 4 3 3 8 0 0 20 

Àrea 5 2 4 10 5 0 8 2 31 

Àrea 6 9 4 4 3 0 2 2 24 

Àrea 7 0 9 2 3 4 3 0 21 

Àrea 8 0 11 1 2 3 0 0 17 

Àrea 9 2 2 7 1 0 0 15 27 

TOTAL 26 46 34 21 18 17 27 189 

D'aquesta taula es pot extraure diversa informació, entre elles quines àrees o competències 
són més transversals i quins més específiques, així com exactament les contribucions (pesos 

relatius) de cada àrea a una determinada competència o a l’inrevés.  

Taula 9: Percentatge relatiu a competència clau dels EAA de cadascuna de les àrees. 

Àrea/CCLAU CMCT CCL CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 

Àrea 1 38,5% 4,3% 5,9% 4,8% 5,6% 11,8% - 9,5% 

Àrea 2 3,8% - 8,8% 4,8% 5,6% - 29,6% 3,8% 

Àrea 3 - 21,7% 5,9% 9,5% 5,6% 11,8% - 9,0% 

Àrea 4 7,7% 8,7% 8,8% 14,3% 44,4% - - 10,6% 

Àrea 5 7,7% 8,7% 29,4% 23,8% - 47,1% 7,4% 16,4% 

Àrea 6 34,6% 8,7% 11,8% 14,3% - 11,8% 7,4% 12,7% 

Àrea 7 - 19,6% 5,9% 14,3% 22,2% 17,6% - 11,1% 

Àrea 8 - 23,9% 2,9% 9,5% 16,7% - - 9,0% 

Àrea 9 7,7% 4,3% 20,6% 4,8% - - 55,6% 14,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Il·lustració2: Mapa de relacions entre àrees (A) i competències clau extret de l’exemple de la taula anterior. 

 

 

Amb el mètode sintètic-quantitatiu es pot realitzar un plantejament d'avaluació de les 

competències a partir de les àrees, amb determinades consideracions, sabent sempre que una 

competència concreta rep una contribució específica de cada àrea. En l'exemple anterior que 

s'ha completat, la competència CEC està conformada com segueix: 

29,6% són estàndards corresponents a l'àrea A2 

7,4% són estàndards corresponents a l'àrea A5 i un altre tant a l'àrea A6 

55,6% són estàndards corresponents a l'àrea A9 

És a dir, bàsicament rep contribucions de 4 àrees i amb diferent intensitat. 

La qualificació de cada àrea ponderada pel pes que té en la competència donarà com 

resultat la qualificació de la competència, al costat del d'altres àrees i la seua ponderació. S'hi 

insisteix, considerant que s'han treballat en les àrees tots els EAA. 
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4.2 Associació d’estàndards d’aprenentatge avaluables/indicadors 
amb proves i instruments d’avaluació 

Si en l'anàlisi EAA x CCLAU s'ha inclòs una relació o associació amb proves, i instruments, 
fàcilment es podrà obtenir un catàleg per a cada competència de quines àrees amb les seues 
proves i instruments formarien part de la base d'evidències d'aquesta. 

Es presenta un exemple amb els EAA de la Taula 1. 

Taula 10: Relació d’EAA amb tipus d’instruments. 

EAA PO/CC LC EV RUB EA C otro 
6 MAT BL4.1.1. 

 ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ 
6 MAT BL4.1.2 

 ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ 
6 MAT BL4.2.1. 

 ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ 
6 MAT BL4.3.1. 

 ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ 
6 MAT BL4.3.2. 

 ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Les proves, en aquest cas, per al conjunt de tots els indicadors mostrats en la:  

- Qüestionari cognitiu digital amb estímuls (fotografies i plànols) amb preguntes de 

resposta tancada i oberta on s'incloguen algunes solucions donades amb el maneig del 

Geogebra. 

- Projecte de treball (interdisciplinari): disseny d'una escultura geomètrica per al CEIP. Es 

valora la fonamentació matemàtica des dels EAA de l'àrea. 

Així, podria determinar-se dins del perfil de la competència clau, la que vulguem, no 

solament les seues EAA, o fins i tot els seus nivells d'assoliment a partir d'aquests, sinó també 

les proves i instruments associats i les àrees des de les quals s'arrepleguen les evidències dels 

aprenentatges. 

Competència Matemàtica i Competències Claus en Ciència i Tecnologia – 3r trimestre – 6é EP 

Àrea EAA Prova Instrument 

Matemàtiques (M) EAA411 (M) 
EAA412 (M) 
EAA421 (M) 
EAA431 (M) 
EAA432 (M) 
… 

Preguntes i problemes en 
format digital 
 

Qüestionari cognitiu 
 

EAA411 (M) 
EAA421 (M) 
EAA431 (M) 

Projecte interdisciplinar 
escultura geomètrica 

Rúbrica 

… … … 

Ciències Naturals EAA111 (CCNN) 
EAA542 (CCNN) 
 

Projecte d’investigació: les 
Dones en la ciència. 

Rúbriques 

… … … 

Educació Artística –
Plàstica (EAP) 

EAA311 (EAP) 
EAA312 (EAP) 

Projecte interdisciplinar 
escultura geomètrica 

Rúbrica 

… … … … 
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D'utilitzar, a través dels tutors, portafolis d'aprenentatge per a cada alumne organitzats per 
competències, fins i tot en format digital, on s'arreplegaren les evidències dels aprenentatges 
aportades des de diferents àrees. 

Òbviament, més revolucionari encara en el nostre sistema educatiu, és pegar-li la volta al 
currículum i tenir com a focus del procés d’ensenyament-aprenentatge les competències clau, en 

lloc de les àrees…però això ja és una altra història. 

4.3 Sobre l’avaluació criterial o referida al criteri. 

Un dels discursos actuals és el de l'avaluació criterial. Suposem que aquesta denominació 

es refereix o s'acosta a la qüestió d'avaluació referida al criteri o proves referides al criteri. I què 

vol dir exactament açò. 

Es troben dos tipus avaluació, o més aviat proves (tests): a) referits a la norma (TRN), en els 

quals la puntuació d'un individu es compara en relació amb un grup d'individus (grup normatiu) 

mesurats en l'atribut que mesura el test. I b) referits al criteri (TRC), en els quals la puntuació 

d'un individu es compara en relació amb un domini d'aprenentatge i destreses. Seguint la 

definició de Shrock i Coscarelli (2000), en el primer cas un individu sempre es compara amb un 

altre en termes de puntuació, mentre que en el cas dels TRC, l'individu no es compara amb uns 

altres sinó amb el nivell donat en referència a uns estàndards que especifiquen el domini 

d'aprenentatge o habilitat. 

Què constitueix aquell domini d'aprenentatge que s'ha d'especificar? Un conjunt 

d'especificacions, generalment redactades en termes de resultats d'aprenentatge i que 

s'aglutinen entorn d'una dimensió del coneixement, d'una destresa o habilitat o de determinades 

actituds, o del conjunt de totes elles compartint en comú el que es denomina àmbit de 

competència (acadèmica, laboral, esportiva…). 

Els elements que en definitiva permetran millorar la precisió de la definició del domini 

educatiu poden ser els següents: 

• Anàlisi de l'aprenentatge a avaluar des d'una taxonomia o sistema de classificació. 

• Graduar inicialment el nivell d'aprenentatge que es desitja observar a través d'objectius. 

• Orientar l'escriptura d'ítems o reactius de qualsevol tipus, proves, de manera que aquests 

responguen a la descomposició de les diverses habilitats significatives contingudes en 

l'aprenentatge d'una tasca, i que permeten la valoració de diversos nivells d'aprenentatge en 

aquesta (reconeixement, comprensió, aplicació,...). 

L'avaluació no és criterial quan es desconeix què aprenentatges constitueixen el domini, no 

solament referits a temes de coneixement (que és com actualment s'està avaluant en la major 

part d'escoles), sinó a quins nivells s'està produint aquest aprenentatge. De la mateixa forma, no 

és criterial quan en el disseny de les proves i dels instruments s'ignoren aquestes especificacions 

del domini (criteris d'avaluació, estàndards d'aprenentatge, metes d'assoliment, indicadors 

d'assoliment… com vulga que es denominen els resultats d'aprenentatge: el que s'espera que un 

alumne/a aprenga en finalitzar un determinat període formatiu). 
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Si el mesurament entra en joc, l'alineació entre qualificació i aprenentatges hauria de 

correlacionar. És a dir, que una puntuació alta implique l'assoliment elevat del domini 

d'aprenentatge i una puntuació més baixa que l'anterior implique un assoliment menor en termes 

d'aprenentatge. No de resolució de més o menys preguntes, com ocorre habitualment. 

4.4 Sobre l’avaluació de competències. 

I què és l'avaluació de competències? Per descomptat em referisc a aquest concepte amb 

el “de”, no amb el “per”, que indica més aviat la instrumentalització d'una avaluació que utilitzara 

les competències. Tampoc s'utilitza el terme avaluació competencial, perquè l'avaluació no és ni 

deixa de ser competencial; s'avalua alguna cosa, un domini d'aprenentatge. És l'avaluació de 

“aquella cosa”.  

L'avaluació és sempre la que és i té altres característiques (sumativa/formativa, 

tradicional/alternativa, inicial/contínua/final, referida a la norma o al criteri…). El que ocorre és 

que si l'ensenyament centra el focus en el desenvolupament de competències –enteses 

aquestes com el conjunt de coneixements, destreses, habilitats, valors, actituds que permeten 

realitzacions eficients en contextos realistes–, òbviament hi haurà, i especialment, proves 

(comportament que ha de demostrar un individu amb les característiques esmentades 

anteriorment) i instruments que arrepleguen aquestes evidències per a valorar-los, que 

necessàriament han de canviar en el seu disseny. Ni tan sols es canvien els tipus d'instrument: 

qüestionari cognitiu, escala de valoració, llista de confrontació, rúbrica… ni les proves, però sí el 

contingut d'aquestes i les seues especificacions; les proves han de plantejar situacions 

autèntiques, reals o similars als contextos realistes, socials. Aquesta és l'aportació nova en el 

context en què ens movem. És a dir, l'avaluació es converteix en autèntica, encara que amb 

aquesta finalitat també necessitem altres requisits: publicitat i transparència, disseny de 

situacions complexes, riques, formativa, etc. 

Una altra de les qüestions que tenen a veure amb una avaluació centrada en les 

competències és l'enfocament multimetodológic. No s'ha d'utilitzar un únic instrument ni fonts 

d'evidència limitades a una àrea. L'avaluació de les competència requereix de l'ús de diferents 

proves i instruments. Com més en tinguem aportant evidències sobre l'aprenentatge dels 

alumnes, major validesa i fiabilitat tindran les nostres qualificacions. 

… 

Però, com es poden avaluar les competències sense tenir establert com a domini 

d'avaluació les pròpies competències? Senzillament, no es pot. Només es fa quan a propòsit es 

crea una prova, com la individualitzada de 3r o 6é d'E. Primària, o com altres proves que s'han 

anat generant en diferents comunitats autònomes al voltant de l'avaluació de diagnòstic i 

l'avaluació de competències bàsiques, de forma generalitzada en 4t d'E. Primària i 2n de l'ESO. 

En aquest tipus de proves, estiguem d'acord amb el seu ús final o amb el seu major o menor 

encert en el procediment d'aplicació i disseny, es crea un perfil de la competència a força 

d'indicadors d'assoliment o descriptors que provenen de les diferents àrees que contribueixen a 
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la competència, més altres qüestions, com el tipus d'estímuls que s'utilitzen. I es dissenya 

atenent el domini, que en aquests casos són competències. 

Hi ha propostes per a avaluar les competències més enllà de deixar les àrees com a focus 

principal? Sí, des del Proyecto Atlántida s'estan proporcionant claus metodològiques, de 

programació, de desenvolupament curricular, d'avaluació, com aquest document, que sens 

dubte, sense tenir com a focus organitzatiu del currículum les competències poden acostar-nos a 

una avaluació més vàlida d’aquestes competències. 


