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El dossier d’aprenentatge s’obre camí amb força en el 
món educatiu com l’eina d’avaluació més completa i 
interessant per reflectir els assoliments de l’alumnat. Es 
fa servir sovint en el món laboral i en les universitats. 

Però, què és un dossier d’aprenentatge? No és una re-
copilació de treballs de l’alumnat, sinó una selecció 
d’algunes mostres, especialment representatives, de 
la seva evolució, que van acompanyades d’una reflexió 
personal i crítica sobre les raons que les fan especials. 
Mostren no sols el progrés acadèmic, sinó, de forma 
equilibrada, uns altres aspectes relacionats amb les 
competències que ha d’adquirir l’alumnat durant els 
anys d’escolarització. 

L’aposta per incloure aquest model en els materials di-
dàctics d’ANAYA permet a l’alumnat créixer en el seu 
desenvolupament competencial, especialment en l’al-
fabetització més important i nova del segle XXI: apren-
dre a aprendre. 

Què és el dossier d’aprenentatge?

Selecció guiada de treballs i reflexions que documenten els avanços o les 
fortaleses més grans de l’alumnat en un marc temporal específic (unitats, 
trimestres, curs escolar) i les febleses de tipus conceptual o referides a cer-
tes habilitats o actituds.

És una avaluació que contribueix a l’anàlisi i a la reflexió dels processos i els 
productes, evidencia les fortaleses i les febleses i permet l’avaluació di-
agnòstica de la qual sorgeixen decisions i compromisos. 

El dossier d’aprenentatge s’integra a tot el procés avaluatiu profund que 
des d’Anaya proposam. És un salt qualitatiu necessari per als nous sabers i 
aprenentatges i respon als desafiaments que suposa la integració dels es-
tàndards d’aprenentatge en l’educació escolar. 

Selecció d’evidències 
d’estàndards d’aprenentatge Eines d’avaluació Dossier d’aprenentatge de 

l’alumnat
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Quin paper juga el dossier 
d’aprenentatge en el nou paradigma de 
l’avaluació?
Avaluar l’aprenentatge no és només mesurar els assoliments, també signifi-
ca acompanyar i assegurar-se que trobam en cada moment la millor mane-
ra d’ajudar l’alumnat a aconseguir el millor de si mateix. És un aspecte clau 
de la nostra missió com a docents.

Aquest canvi d’enfocament enriqueix el concepte d’avaluació, ja que, a més 
de recollir el resultat final de l’aprenentatge o els assoliments de l’alumnat, 
ens convida a focalitzar la mirada en la millora dels seus acompliments, en 
la manera i el camí amb què aconsegueix els aprenentatges desitjats. Per 
això serà fonamental observar-los o constatar-los, però també reflexio-
nar-hi, acompanyar-lo, decidir… I reforçar el paper protagonista de cada 
alumne o alumna: ajudar-lo a ser conscient dels seus assoliments o dificul-
tats, i a més a més, de la manera en què els afronta.

El dossier d’aprenentatge és una eina que ajudarà a vertebrar aquests pro-
cessos de reflexió avaluativa necessaris a l’aula. Amb les activitats que s’hi 
proposen, pretenem que es convertesqui en un instrument d’aprenentatge i 
autoavaluació que porti l’estudiant a ser conscient del seu propi aprenen-
tatge des de tres perspectives:

1. Reflexionant sobre el que ha après.
2. Prenent evidències dels seus avanços.
3. Pensant en el seu procés d’aprenentatge.

Autoavaluació

Totes les activitats que proposam en els dossiers d’aprenentatge cer-
quen aquest paper protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenen-
tatge propi. Quins assoliments ha aconseguit? En quines àrees millo-
ra? S’hi atén la consecució d’objectius, però també els processos que 
intervenen o que posa en marxa en els aprenentatges.

Metacognició

La metacognició és la reflexió sobre l’aprenentatge. Prova de res-
pondre la pregunta com he après? Els nostres dossiers d’aprenen-
tatge són una eina important per donar resposta a aquesta pregun-
ta, ja que afavoreixen l’autoavaluació metacognitiva i n’obtendrem 
aprenentatges de l’aprenentatge.

Evidències

Es tracta de demanar a l’alumnat que demostri, amb fets observables, el 
que reflexiona o arreplega en el dossier d’aprenentatge. Per què consi-
dera que domina un concepte? On podem observar realment que ha 
aconseguit aprendre una cosa nova? Quina activitat va superar després 
d’haver suposat una dificultat inicial? El treball sobre les evidències 
d’aprenentatge permetrà, també, la familiarització amb els estàndards 
d’aprenentatge avaluables que planteja la nova normativa educativa.

Quines són les paraules clau?

El dossier d’aprenentatge  
i la seva inclusió  

en el nostre projecte
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Per què l’incloem en el nostre projecte?
Entenem que l’important procés de reflexió que ofereix el dossier d’apre-
nentatge de l’alumnat ha de ser continuat a l’aula i amb un pes específic en 
cada àrea de coneixement. 

Proposam fer, almenys, una «pausa» trimestral, que formi part del mateix 
procés d’aprenentatge. 

L’experiència a les aules ens diu que incloure les tasques del dossier d’apre-
nentatge com una activitat més, com una part integrada en cada àrea, no 
separada o concebuda com una treball «extra», permet a l’alumnat consoli-
dar els coneixements, gràcies al treball de reflexió i metacognició proposat.

Com treballar amb el dossier 
d’aprenentatge a classe? 
Segons l’extensió dels dossiers d’aprenentatge i el nivell educatiu en el qual 
ens trobem, podem dedicar-hi una o dues sessions de treball. El tipus d’ac-
tivitats proposades són prou flexibles perquè l’alumnat pugui dur-les a ter-
me de manera autònoma, tot i que apostam per l’acompanyament en la re-
flexió per part del docent.

Poden abordar-se totes les activitats que es proposin i reflexionar només 
sobre les que l’alumnat consideri més interessants, triar les que més interes-
sin el professorat, o aquelles que comportin un desafiament més gran per 
als estudiants.

La personalització i l’aprofundiment en la reflexió pot estendre’s temporal-
ment tant com el docent consideri oportú.

La varietat d’activitats plantejades pot permetre també seleccionar-ne al-
gunes, tot i que no s’hagi acabat el treball de les unitats del trimestre. 
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De quines activitats ha de constar  
un dossier d’aprenentatge? 

Activitats en les quals alumnat s’en-
fronta a la matèria i a l’aprenentatge 
i es fa conscient de la seva predispo-
sició per abordar-los, de les seves 
possibles fortaleses i febleses… Són 
també activitats d’anticipació, de 
metacognició prèvia, de previsió de 
necessitats…

Activitats amb què se seleccionen els 
aprenentatges rellevants de cada tri-
mestre per celebrar els èxits obten-
guts, analitzar les dificultats i propo-
sar mesures de reforç o compromisos 
personals de millora per al futur.

Activitats que promouen la conver-
sió d’alguns aprenentatges en sabers 
pràctics.  

El dossier d’aprenentatge  
i la seva inclusió  

en el nostre projecte
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Activitats en què l’alumnat integra la 
seva realitat familiar en l’experiència 
d’aprenentatge, i la fa partícip del 
seu creixement personal. Aquestes 
activitats aporten també la visió de 
la família sobre l’evolució de l’estudi-
ant.

Activitats que van més enllà de la re-
flexió i pretenen servir de base per al 
monitoratge dels processos d’apre-
nentatge, a fi d’identificar, comparar 
i implementar els recursos d’apre-
nentatge i les estratègies i els pro-
cessos cognitius, i estimular així que 
en prenguin consciència i els apliquin 
en futurs aprenentatges.

Activitats per fer conscient l’alumnat 
de la seva evolució, quins han estat 
els assoliments més grans, quines di-
ficultats persisteixen i què ha de fer, 
de cara al futur, per augmentar les 
possibilitats d’èxit. 

Són també activitats per reflexionar 
sobre la contribució del mateix dos-
sier d’aprenentatge a la interioritza-
ció dels processos d’aprenentatge i 
sobre com això, al seu torn, ha afavo-
rit l’adaptació dels processos d’ense-
nyament-aprenentatge.
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Guia per 
treballar  
amb el dossier 
d’aprenentatge
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Introducció
La proposta que exposam tot seguit està adreçada al professorat i pre-
tén ser una guia orientativa per implementar el dossier d’aprenentatge a 
l’aula. 

Tots els apartats inclosos en aquest dossier, els ha d’emplenar l’alumnat, 
a proposta del professorat, que és qui gestiona quan es realitza, tria i 
aplica la metodologia, i dirigeix i orienta les respostes.

En aquest quadern proporcionam material fotocopiable per desenvolu-
par una sèrie de tasques a partir de les quals es pot elaborar un dossier 
d’aprenentatge bàsic del curs. En cada apartat trobareu orientacions per 
treballar amb aquestes fitxes.

Aquests materials es complementaran amb totes les evidències seleccio-
nades per al dossier d’aprenentatge que mostrin l’evolució de cada alum-
ne o alumna.

El professorat pot orientar la selecció d’evidències prenent com a refe-
rència els estàndards d’aprenentatge avaluables. I, a més a més, pot sug-
gerir la selecció de les activitats i tasques que consideri més rellevants. 

A l’annex d’aquest quadern s’inclouen un conjunt d’eines molt útils per 
procedir a l’avaluació, la coavaluació i l’autoavaluació, i per dur a terme 
els processos relatius al desenvolupament de les tasques que us presen-
tam.

Tot seguit, es detallen unes orientacions metodològiques per a les tas-
ques seleccionades en aquest quadern.  

Propostes de treball per al 
començament del curs
En aquest apartat s’inclou una sèrie de tasques per realitzar al comença-
ment del curs. Aquestes tasques són: 

1. Personalitz el meu dossier d’aprenentatge.
2. Començ el curs.
3. Què esper. 
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Propostes de treball per a cada unitat
En aquest apartat trobareu unes fitxes que es poden realitzar durant el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge de qualsevol unitat.

Les tasques proposades en aquestes fitxes s’acompanyen d’uns suggeri-
ments que milloraran l’aplicació del treball que hi feu.

Les tasques per a cada unitat són les següents:

1.  Estudii la unitat.

2.  Demostr el que he treballat i el que he après.

3.  Som genial.

4.  Acab la unitat.

5.  Quin repte tenc.

6.  Com em sent.

7.  M’avaluen.

8.  Treball en grup.

9.  Aplic l’aprenentatge a la meva vida quotidiana.

Propostes de treball per al final 
del curs
Per al final del curs proposam recuperar les tasques o les fitxes que es van 
realitzar al començament del curs i a l’inici o al final de cada unitat a fi de 
revisar el que s’hi havia plasmat.

Les tasques i les fitxes que s’han de revisar són:

Guia per treballar 
amb el dossier  

d’aprenentatge
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Propostes 
de treball per al 
començament 
del curs

 Personalitz el meu dossier 
d’aprenentatge

Començ el curs

Què esper



Orientacions didàctiques

Com a primera tasca es lliurarà a cada alumne i alumna una còpia d’aquesta 
fitxa perquè elaborin la coberta de la carpeta i les portades de les assigna-
tures que treballen amb el dossier d’aprenentatge. 

En la mateixa fitxa suggerim la creació d’uns apartats deteminats, com ara la 
identificació de l’estudiant titular del dossier d’aprenentatge, la data en què 
s’inicia, el nom de l’assignatura, els moments més rellevants, etc. 

L’objectiu que persegueix la realització d’aquesta fitxa és la identificació de 
les fortaleses personals i com les pot aplicar. Això requereix una comprova-
ció al final del curs per demostrar si s’ha produït aquesta relació.

L’activitat pretén provocar la reflexió sobre les expectatives que té l’estudi-
ant pel que fa al curs escolar, a l’aprenentatge en totes les matèries o en una 
assignatura concreta, i reconèixer els sentiments a fi d’identificar la predis-
posició cap al curs que comença. 

Cal revisar les expectatives descrites en aquesta fitxa relatives a l’aprenen-
tatge de l’assignatura per comprovar si s’han assolit.

14



15

Assignatura:
………………………………………………………

Dibuix que la 

identifica

Proposta de treball per al començament del curs

1

Aconsegueix una carpeta gran i resistent, amb la tapa dura i, si és possible, 
d’anelles (pensa que hi arxivaràs molts dels treballs que realitzaràs durant 
el curs). Aquesta carpeta serà el teu dossier d’aprenentatge.

Dissenya la coberta del dossier: en un full escriu el teu nom i el curs que 
comences i enganxa una fotografia que t’identifiqui. Si vols, pots deixar un 
espai buit per a unes altres imatges que il·lustrin les millors coses d’aquest 
curs: el millor moment, individual i amb els companys i companyes, el que 
més t’ha agradat o l’activitat que t’ha fet sentir més orgullós o orgullosa. 

Si faràs servir el dossier d’aprenentatge per a diverses assignatures, pots 
fer una portada per a cada una, que farà de separador. Escriu-hi el nom 
de l’assignatura i, si vols, adorna-la amb un element que la identifiqui (un 
dibuix, un símbol…). 

Te n’oferim alguns exemples.

Dossier d’aprenentatge del curs

El meu nom és

Curs:

Grup:

El meu millor moment
El nostre millor moment

El que més m’ha 
agradat El que m’ha fet sentir 

més orgullós o orgullosa

La meva foto
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Proposta de treball per al començament del curs

2

Avui és dia  ..............................................................................................................................................................

Completa les dues primeres columnes de la taula següent. Quins aspectes et van molt bé? 
On creus que això pot ajudar-te?

Guarda aquesta fitxa en el dossier d’aprenentatge i, quan acabi el curs, completa la tercera 
columna de la taula.

Pens que hi ha coses que 
se’m donen molt bé i em 
poden ajudar en els meus 

estudis.
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Proposta de treball per al començament del curs

3
Respon aquestes qüestions. 

Què esperes del curs que comença? Afegeix dues expectatives més a aquest 
exemple.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Esper superar el curs amb èxit, 

Què pots aportar als companys i companyes? I als professors i professores? Fixa’t 
en l’exemple i respon.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Als professors i professores, els puc aportat actitud de respecte. Als com-

panys i companyes, entusiasme a l’hora de fer les tasques proposades..

Què t’agradaria aprendre en cada assignatura? Fes-ne una llista i comprova a 
final del curs si ho has après.

Com et sents? Subratlla l’opció o les opcions que millor representin el que sents 
i afegeix a la llista un altre sentiment que consideris.

MandraMotivació InquietudAlegriaOptimisme Por ……………………

Què esperes aprendre dels professors i les professores, i de les companyes i els com-
panys? Completa o corregeix l’exemple que et proposam.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Dels professors i professores esper comprendre el que expliquen i

Dels companys i companyes esper aprendre a treballar en equip i

Arxiva aquesta fitxa en el dossier d’aprenentatge i completa la tercera columna de la taula 
a final del curs.
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Propostes de treball  
per a cada unitat

Estudii la unitat
 Demostr el que he treballat  
i el que he après
Som genial
Acab la unitat
Quin repte tenc
Com em sent
M’avaluen
Treball en grup
 Aplic l’aprenentatge a la meva vida 
quotidiana
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Orientacions didàctiques

Cada alumne o alumna ha de completar aquesta fitxa en dos moments dife-
rents: al principi i al final de la unitat. 

La tasca pretén anticipar els continguts que es tractaran en la unitat i enu-
merar el que s’ha treballat i el que s’ha après així com quina aplicació té ai-
xò últim.

L’explicació que inclou aquesta fitxa orientarà l’alumnat per realitzar-la ade-
quadament. S’han de seleccionar i valorar els treballs elaborats al llarg de la 
unitat per tal d’evidenciar, amb proves documentals, el que s’ha treballat i el 
que s’ha après, amb l’objectiu d’identificar els punts que cal millorar pel que 
fa a la realització de les activitats i de fer palesos els assoliments aconse-
guits. 

Lliurarem una còpia d’aquesta fitxa que proporciona a l’alumnat unes orien-
tacions bàsiques per fer-la. En aquest cas, cerca la correlació positiva entre 
la realització d’un treball i la part emocional que això comporta. 

Aquesta tasca es fa completant la fitxa que us proposam, per això haureu 
de facilitar una còpia a cada alumne o alumna.

Amb la realització d’aquesta tasca s’afavoreix la reflexió de l’alumnat, a fi 
que reconegui les dificultats que ha tengut mentre s’ha desenvolupat la uni-
tat i que identifiqui així algunes de les seves febleses: conceptuals, procedi-
mentals o actitudinals, per tal d’afavorir la presa de decisions i de compro-
misos d’acord amb el que s’ha observat.

Caldrà fer-ne una revisió al final de la uni-
tat per valorar la consecució dels objectius 
i l’acompliment dels compromisos mar-
cats. 

Com a tasca se suggereix el lliurament a 
l’alumnat d’una còpia d’aquesta fitxa per-
què seleccioni, partint de la tasca anterior, 
el que els ha resultat més difícil i l’exhibes-
qui com a evidència. 

Igual que en l’activitat anterior, caldrà fer 
una revisió al final de la unitat per compro-
var si s’han aconseguit aprendre els con-
tinguts més difícils. 
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Aquesta fitxa també és de treball individual, per això haureu de lliurar-ne 
una còpia a cada alumne i alumna.

L’exercici cerca que l’estudiant expressi el sentiment preponderant durant el 
desenvolupament de la unitat.

Repartirem a cada estudiant una còpia d’aquesta fitxa per tal que l’emple-
nen. 

La tasca consisteix a recopilar la nota i els comentaris d’origen extern (és a 
dir, que han posat a l’alumne o alumna unes altres persones, com ara do-
cents, companys i companyes, membres de la família, etc.) referents a la 
unitat.

Cal considerar la data de comunicació d’aquesta avaluació externa a l’alum-
nat ja que pot no coincidir temporalment amb el desenvolupament de la 
unitat. És per aquesta raó que l’activitat s’ha de realitzar després l’esmenta-
da comunicació.

Aquesta tasca proposa una sèrie de preguntes que s’han de respondre. La 
tasca consisteix a emplenar la fitxa, per això el professorat ha de proporcio-
nar-ne còpies a l’alumnat.

La realització d’aquesta tasca persegueix la valoració i la consideració del 
treball realitzat en equip, per tot el que aporta el grup a l’estudiant i el que 
aquest o aquesta aporta al grup. Amb les respostes es posarà de manifest 
el treball realitzat en equip i el que s’hi ha après, des del punt de vista indi-
vidual, dels punts que cal millorar, del compromís i de les expectatives.

Per finalitzar aquest dossier d’aprenentatge, es proposa com a tasca l’em-
plenament de la fitxa que es presenta, per això el professorat ha de propor-
cionar-ne una còpia a cada estudiant.

La tasca consisteix a exposar els usos potencials del que ha après i ha tre-
ballat i es demana que cada alumne o alumna ho exemplifiqui en l’entorn 
més proper i familiar.

Propostes de treball 
per a cada unitat
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Proposta de treball per a cada unitat

1
Completa aquesta taula quan comencis la unitat (primera columna) i quan l’acabis (segona 
columna).

Completa les taules 2 i 3 quan acabis la unitat i guarda aquesta fitxa en el dossier d’apre-
nentatge. 
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Proposta de treball per a cada unitat

2
Revisa el teu material de treball i selecciona exemples que de-
mostrin el que has treballat i el que ja has après de la unitat. 
Classifica’ls com consideris: guardant-los en carpetes, expo-
sant-los en un suro, etc. 

Fixa’t en els treballs que has recopilat i respon aquestes preguntes; després, guarda les res-
postes en el dossier d’aprenentatge.

Els exemples 
poden ser molt diversos:  

registre d’acivitats, rúbriques, fulls del 
quadern, fitxes de treball, dibuixos, 

esquemes, pruebas 
d’avaluació, resums, fotografies…

Estam formats 

per cèl·lules

Biomolècules
Nutrició Relació Reproducció

La unitat mínima 

d’un ésser viu

Feim les tres 

funcions vitalsLa composició 

química similar

tres característiques en comú

ELS ÉSSERS VIUS

tenim

que són:

i està composta per que són
que són

He treballat

He après

Podries haver fet millor alguna de les activitats que has seleccionat? Tria un 
exemple i explica què hauries fet per millorar l’activitat en aquest cas.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Què has demostrat amb la selecció que has fet? Posa dos exemples que serves-
quin d’argument a la resposta.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Per què has triat aquests exemples? Argumenta la resposta amb, almenys, un 
motiu per a cada categoria (he treballat i he après).

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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3
Guarda a la carpeta del dossier d’aprenentatge alguns exemples del teu material de treball 
que mostrin allò que et faci sentir més orgullós o orgullosa; les proves poden ser molt diver-
ses: fotografies, dibuixos, proves d’avaluació, pàgines del quadern, fitxes de treball. Algunes 
pots incloure-les en aquesta mateixa fitxa, enganxant-les o grapant-les.

Proposta de treball per a cada unitat



25

©
 G

ru
po

 A
na

ya
, S

. A
. M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

bl
e 

au
to

rit
za

t.

4
Pensa en els continguts que has tractat en la unitat i en la seva difi-
cultat i completa la taula amb els aspectes que s’esmenten.

Guarda la fitxa en el dossier d’aprenentatge i, quan acabis el curs, comprova si has acom-
plert els teus compromisos.

Proposta de treball per a cada unitat

Anota els continguts de la  
unitat que t’han resultat més 

difícils; passat un temps, 
repassa si ja els has après 
o no, i la data en què has 
fet aquesta comprovació.

Anota els aspectes  
(actitud, realització d’activitats, 

tasques, treballs en grup…)  
que vols millorar i revisa 

després si has aconseguit 
dur-los a terme.
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5
Revisa la fitxa 4 i tria quin contingut t’ha resultat més difícil; després, cerca 
en el teu material de treball l’exemple que millor el representi i inclou-lo en-
ganxat o grapat en aquesta fitxa, per guardar-lo en el dossier d’aprenentat-
ge. Revisa aquesta fitxa d’aquí un temps per saber si has aconseguit apren-
dre-ho.

El més difícil de la unitat

Ja ho he après!
El dia ………………………………….

Proposta de treball per a cada unitat
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6

7

Explica com et sents. En la resposta pots utilitzar paraules, dibuixos, emoticones…

Revisa els comentaris i la nota que t’han posat unes altres persones del teu entorn educatiu 
i familiar quan han avaluat el teu treball i fes una llista amb els més importants.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Comentaris

La nota global ha estat

Nota

1

2

3

4

5

Proposta de treball per a cada unitat
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Quan hagis completat aquesta fitxa, guarda-la en el dossier d’aprenentatge. 
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8
Pensa en el que has après dels companys i companyes, i el que ells i elles han après de tu,  
i resumeix-ho en aquesta taula.

Respon les preguntes amb una sola frase.

Com heu treballat?

.................................................................................................................................................................

Què heu après?

.................................................................................................................................................................

Què has de millorar per al proper treball en equip?

.................................................................................................................................................................

Quin era el teu compromís respecte del treball en grup?

.................................................................................................................................................................

Que t’agradaria aportar al proper equip en què treballaràs?

.................................................................................................................................................................

Proposta de treball per a cada unitat
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9

Fes una llista amb les aplicacions més importants que puguin tenir i tenen els continguts que 
has tractat en el trimestre.

Després de respondre, inclou aquesta fitxa en el dossier d’aprenentatge. 

El que he treballat i he après en aquesta unitat em servirà per…

1 ................................................................................................................................................................................................
2 ...............................................................................................................................................................................................

3 ..............................................................................................................................................................................................

4 ..............................................................................................................................................................................................

5 ..............................................................................................................................................................................................

El que he treballat i he après en aquesta unitat, ho fa algú de la meva família quan…

1 ................................................................................................................................................................................................
2 ...............................................................................................................................................................................................

3 ..............................................................................................................................................................................................

4 ..............................................................................................................................................................................................

5 ..............................................................................................................................................................................................

Proposta de treball per a cada unitat
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Annex: 
eines d’avaluació
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Rúbrica per avaluar la redacció i la presentació de treballs escrits

Data:Curs:

Nom i llinatges:

RESULTAT GLOBAL (suma de la puntuació ponderada)  .......

Excel·lent Satisfactori Bàsic Escàs Ponderació Puntuació

Redacció

El treball està molt 
ben estructurat 
i té introducció, 
desenvolupament  
i conclusió. 

El treball té una 
certa estructura 
que no està 
completa i té 
introducció, 
desenvolupament  
i conclusió. 

El treball té 
una certa 
estructura però 
manca d’alguns 
dels apartats 
(introducció, 
desenvolupament 
o conclusió).

El treball no està 
estructurat ni 
té introducció, 
desenvolupament  
i conclusió. 
  %

Ortografia

El text no presenta 
errors ortogràfics 
(puntuació, 
accentuació  
i gramàtica).
 

El text té alguns 
errors ortogràfics 
(puntuació, 
accentuació  
i gramàtica).

El text té molts 
errors ortogràfics 
(puntuació, 
accentuació  
i gramàtica). 

El text té 
nombrosos errors 
ortogràfics.  
 
  %

Extensió

L’exercici escrit 
s’adapta a 
l’extensió exigida. 
 

L’exercici escrit 
gairebé s’adapta a 
l’extensió exigida. 

L’exercici escrit té 
molta més extensió 
o molta menys de 
l’exigida. 

L’exercici escrit 
no s’adapta en 
absolut a l’extensió 
exigida.

 %

Contingut

S’hi aborda el 
contingut que  
s’ha demanat. 

 

En alguns 
paràgrafs no 
s’aborda el 
contingut que s’ha 
demanat.  

Alguns paràgrafs 
fan al·lusió al tema 
demanat. 
 
 

Només s’esmenta 
el tema demanat, 
però no s’aborda. 

  %

Argumentació 
d’idees

Presenta idees 
ben argumentades 
sense errors. 

Presenta idees ben 
argumentades, 
però amb algun 
error.

Presenta idees 
sense argumentar. 
 
 

No presenta 
idees i les que 
presenta no estan 
argumentades. 

 %

Presentació  
i netedat

El treball està 
presentat amb 
pulcritud  
i netedat. 

El treball està 
presentat amb 
pulcritud, però 
té dos o tres 
esborralls. 

El treball té algun 
doblec. 
 

 

El treball està 
rebregat i presenta 
molts esborralls. 
 

 %

Temps de 
lliurament

El lliurament es 
realitza en la data 
indicada. 
 

El lliurament es 
realitza amb un dia 
de retard. 
 

El lliurament es 
realitza amb tres 
dies de retard. 
 

El lliurament es 
realitza després de 
passats tres dies de 
la data indicada. 

 %

4 3 2 1

100 %
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Data:Curs:

Nom i llinatges:

Rúbrica per avaluar l’exposició oral de treballs

Excel·lent Satisfactori Bàsic Escàs Ponderació Puntuació

Presentació

S’ha presentat de 
manera formal i 
dóna a conèixer 
el tema de la 
presentació  
i l’objectiu que 
pretén. 

S’ha presentat de 
forma ràpida i dóna 
a conèixer el tema 
de la presentació 
i l’objectiu que 
pretén.  

S’ha presentat 
sense dir el seu 
nom i esmenta  
el tema de forma 
molt general. 
 

Comença 
l’exposició sense 
fer una presentació 
inicial. 
 
  %

Expressió 
oral

Usa un vocabulari 
adequat i 
l’exposició és 
coherent. 
 

Usa un vocabulari 
adequat i té 
algun problema 
per expressar 
correctament les 
idees.

Fa servir un 
vocabulari molt bàsic 
i té problemes per 
transmetre amb 
claredat les seves 
idees.

Té un vocabulari 
molt bàsic i 
no aconseguix 
transmetre amb 
claredat les seves 
idees. 

 %

Volum de veu

El volum de veu 
és adequat i se 
l’escolta a tota 
l’aula.  
 

El volum de veu 
és adequat i se 
l’escolta a tota 
l’aula, encara que, 
de vegades, baixa el 
volum.

El volum de veu és 
mitjà i té dificultats 
perquè se l’escolte 
a tota l’aula. 
 

El volum de veu és 
sempre molt baix 
i no se l’escolta a 
tota l’aula. 
  %

Expressivitat

Les expressions 
facials i el 
llenguatge del 
cos generen 
un fort interès i 
entusiasme sobre 
el tema en els 
altres.

Les expressions 
facials i el 
llenguatge del cos 
generen sovint 
interès i entusiasme.

Les expressions 
facials i el 
llenguatge del 
cos mostren una 
actitud passiva i 
no generen gaire 
d’interès. 

Molt poc ús 
d’expressions facials 
o llenguatge del 
cos i no genera 
interès en la manera 
de parlar. 
 

 %

Inclusió dels 
aspectes 
rellevants

Exposa clarament 
el treball i aporta 
referències als 
coneixements 
treballats. 

Exposa clarament 
el treball, però 
no relaciona tota 
l’exposició amb 
els coneixements 
treballats.

Té dificultat per 
exposar el treball 
perquè no entén 
els coneixements 
treballats. 

No exposa el 
treball ni coneix els 
conceptes treballats 
necessaris per 
realitzar-lo.  %

Explicació 
del pla 

de treball

Explica cada 
pas amb detall, 
amb lògica i 
cronològicament 
en l’ordre en què 
els ha realitzat.

Explica tots els 
passos clarament, 
però s’embolica una 
mica amb l’ordre. 
 

Explica els passos, 
però s’embolica 
en l’ordre i cal 
guiar-lo per mitjà de 
preguntes. 

No identifica els 
passos que ha fet 
ni és capaç de 
reconduir el discurs 
de forma guiada. 

 %

Recursos 
didàctics

Usa suports 
audiovisuals en 
diversos formats, 
atractius i de 
qualitat. 

Usa un suport 
visual adequat i 
interessant.  
 

Utilitza un suport 
visual adequat.  
 
 

No usa suport visual 
o el que empra no 
és adequat.  
 

 %

Temps

Usa el temps de 
què disposa i tanca 
correctament la 
presentació.  
 
 
 
 

Usa el temps de què 
disposa, però amb 
un final precipitat o 
excessivament llarg 
per falta de control 
del temps. 
 
 

Utilitza el temps 
de què disposa 
però no tanca la 
presentació; o bé 
no usa el temps de 
què disposa però 
inclou tots els punts 
de la presentació. 

 

L’exposició és 
massa llarga o 
massa curta per 
poder desenvolupar 
el tema 
correctament o 
oblida per complet 
el temps de què 
disposa. 

 %

4 3 2 1

RESULTAT GLOBAL (suma de la puntuació ponderada) .......

100 %
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Data:Curs:

Nom i llinatges:

Rúbrica per avaluar la resolució individual d’exercicis

Excel·lent Satisfactori Bàsic Escàs Ponderació Puntuació

Quantitat 
d’exercicis 

resolts

Fa tots els exercicis 
que es proposen.  
 

Fa més de la 
meitat dels 
exercicis que es 
proposen.

Fa la meitat dels 
exercicis que es 
proposen. 

Fa menys de 
la meitat dels 
exercicis que es 
proposen.  %

Procediment 
i resultats 

dels exercicis 
resolts

Desenvolupa el 
procediment, el 
detalla, el presenta 
organitzadament 
i n’obté el resultat 
correcte. 

Desenvolupa el 
procediment, 
el detalla, no 
l’organitza i n’obté 
el resultat correcte. 

Desenvolupa el 
procediment i 
n’obté el resultat 
correcte. 
 

No desenvolupa 
el procediment ni 
n’obté el resultat 
correcte. 
 

 %

Ortografia

El text no presenta 
errors ortogràfics 
(puntuació i 
accentuació).   

El text té alguns 
errors ortogràfics 
(puntuació i 
accentuació).  

El text té molts 
errors ortogràfics 
(puntuació i 
accentuació).  

El text té 
nombrosos errors 
ortogràfics.  
 
  %

Extensió

L’exercici escrit 
s’adapta a 
l’extensió exigida. 

L’exercici escrit 
gairebé s’adapta a 
l’extensió exigida.  

L’exercici escrit té 
molta més extensió 
o molta menys de 
l’exigida. 

L’exercici escrit 
no s’adapta en 
absolut a l’extensió 
exigida. 

 %

Idees

Presenta idees 
ben argumentades 
sense errors.  

Presenta idees que 
argumenta amb 
debilitat.

Presenta idees 
sense argumentar. 
 

No presenta idees. 
 

 %

Gramàtica

No hi ha errors 
gramaticals i el 
text es llegeix amb 
fluïdesa. 

Hi ha pocs errors 
gramaticals i el 
text s’entén amb 
alguna dificultat.

Hi ha bastants 
errors gramaticals i 
el text s’entén amb 
dificultat.

Hi ha nombrosos 
errors gramaticals i 
el text no s’entén. 

 %

4 3 2 1

RESULTAT GLOBAL (suma de la puntuació ponderada) .....

100 %



35

©
 G

ru
po

 A
na

ya
, S

. A
. M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

bl
e 

au
to

rit
za

t.

Rúbrica per l’avaluació d’un examen

Data:Curs:

Nom i llinatges:

A
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Excel·lent Satisfactori Bàsic Escàs Ponderació Puntuació

Precisió en les 
respostes

Totes les respostes 
desenvolupen el 
tema amb claredat, 
precisió i concisió.  
 

La majoria de 
les respostes 
desenvolupen el 
tema amb claredat, 
precisió i concisió.  

Poques respostes 
desenvolupen el 
tema amb claredat, 
precisió i concisió. 

 

La majoria de 
les respostes no 
desenvolupen el 
tema amb claredat, 
precisió i concisió. 

 %

Presentació

Totes les respostes 
estan presentades 
amb netedat i 
pulcritud. 

La majoria de les 
respostes estan 
presentades amb 
netedat i pulcritud. 

Poques respostes 
estan presentades 
amb netedat i 
pulcritud. 

La majoria de les 
respostes no estan 
presentades amb 
netedat i pulcritud. 

 %

Quantitat de 
preguntes 
respostes

Totes les preguntes 
estan contestades. 

Contesta la majoria 
de les preguntes. 

Contesta la meitat 
de les preguntes.  

Contesta menys 
de la meitat de les 
preguntes.

 %

Gramàtica i 
ortografia

No hi ha errors 
gramaticals, 
ortogràfics o de 
puntuació i el text 
es llegeix amb 
fluïdesa. 

Hi ha uns pocs 
errors gramaticals, 
ortogràfics o de 
puntuació i el text 
es llegeix amb 
fluïdesa. 

Hi ha bastants 
errors gramaticals, 
ortogràfics o de 
puntuació, i el 
text s’entén amb 
dificultat.

Hi ha nombrosos 
errors gramaticals, 
ortogràfics o de 
puntuació, i el text 
no s’entén. 

 %

Temps de 
resposta

El temps de 
resposta s’ajusta al 
marcat. 
 

La resposta 
es retarda 
lleugerament 
respecte del temps 
marcat.

No dóna totes 
les respostes per 
manca de temps. 
 

Respon poques 
preguntes per 
manca de temps. 
 

 %

4 3 2 1

RESULTADO GLOBAL  (suma puntuación ponderada) ........

100 %
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Registre de la participació i la intervenció de l’alumnat en 
l’assignatura

Data:Curs:

Nom i llinatges:

Sempre Sovint De vegades Gairebé mai Ponderació Puntuació

Li agrada escoltar 
informació de 
l’assignatura  %

Exposa idees relatives 
al que ha estudiat  %

Sintetitza la informació 
que ha estudiat i ha 
treballat  %

Relaciona informació 
tractada en la matèria  
amb experiències 
pròpies  %

Aplica els 
aprenentatges de 
l’assignatura  
a la vida quotidiana  %

Té inquietud i curiositat 
pels continguts de 
l’assignatura  %

Formula preguntes 
relatives als continguts 
abordats  
en la matèria  %

Mostra iniciativa a 
l’hora de resoldre 
problemes plantejats 
dins del marc de 
l’assignatura

 %

34 2 1

RESULTAT GLOBAL (suma de la puntuació ponderada)  .......
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Data:Curs:

Nom i llinatges:

Sempre La majoria de les 
vegades Poques vegades

M’he organitzat les tasques i el temps

He estat responsable i he realitzat les tasques

 

He après els continguts i les tècniques de la unitat

He mostrat interès i m’he esforçat per acceptar els 
meus errors 

He cooperat i he estat respectuós en les tasques 
realitzades en equip

He pres mesures per millorar el meu aprenentatge

 

3 2 1

RESULTAT GLOBAL (suma de la puntuació ÷ 6)  .............

Registre d’autoavaluació d’actituds
Valora la teva actitud i completa la taula amb la puntuació que consideris; 
després, analitza els teus resultats.

Si el teu resultat és inferior a 2, la teva actitud ha de millorar.

Si el teu resultat és 2, la teva actitud pot millorar.

Si el teu resultat és superior a 2, la teva actitud ha de continuar així.
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4

Llegenda

4: Sempre

3: Gairebé sempre

2: Algunes vegades

1: Gairebé mai

Integrants de l’equip

Nom:  .........................................................................

Nom:  .........................................................................

Nom:  .........................................................................

Nom:  .........................................................................

1

2

3
Els integrants 
de l’equip han 

col·laborat en la 
realització de les 

tasques

Els integrants 
de l’equip s’han 

implicat en el treball

Els integrants de 
l’equip han aportat 
idees per realitzar el 

treball

Ha estat agradable 
treballar amb 

l’equip

Diana de coavaluació del treball en equip
Avalua els companys i les companyes en el treball que heu realitzat junts. 

Fixa’t en la llegenda i puntua l’equip; després, pinta el sector correspon i, 
d’un cop d’ull, comprovaràs la teva avaluació.

Els companys i les companyes faran el mateix que tu, i el resultat serà la 
vostra coavaluació.

Data:Curs:

Nom i llinatges:
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Data:Curs:

Nom i llinatges:

Escala d’autoavaluació de la resolució d’exercicis
Reconeix el pas en què et trobes quan fas els exercicis i les activitats propo-
sades a classe.

Respon aquestes qüestions; si respons afirmativament avança a la següent, 
i quan acabis marca el nivell que has completat.

Presentació i coneixement1
He llegit amb deteniment l’enunciat  
i conec el contingut a què fa referència  
l’activitat.

Sí o no

2 Sí o noComprensió Entenc el que proposa l’activitat i sé el que 
cal saber per respondre-la.

3 Sí o noSelecció He triat, de forma raonada, la manera de 
respondre l’activitat.

4 Sí o noPlanificació
He planificat els passos i he aconseguit 
els recursos necessaris (materials, eines, 
informació...) per respondre l’activitat.

5 Sí o noAplicació i solució
He donat una resposta a l’activitat que crec 
que és correcta, seguint la planificació i 
utilitzant els recursos que havia establert.

6 Sí o noAnàlisi He comprovat si la resposta és correcta.

7 Sí o noAvaluació de l’aprenentatge

He reflexionat sobre la manera en què 
he respost l’activitat identificant diversos 
aspectes: dificultats que he trobat, possibles 
millores, aprenentatge obtengut, etc.
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