
8. L’AVALUACIÓ

Per què s’ha d’avaluar? 
Aclariments previs a l’entorn de
l’avaluació

Habitualment, quan s’ha parlat d’avaluació s’han tingut presents de
forma prioritària i fins i tot exclusiva, els resultats obtinguts pels alum-
nes. Avui dia aquest és encara el principal punt de mira de qualsevol
aproximació al fet avaluador. El professorat, les administracions, els
pares i els mateixos alumnes es refereixen a l’avaluació com l’instru-
ment o procés per valorar el grau d’assoliment de cada noi i noia en
relació a unes fites previstes en els diversos nivells escolars. Fonamen-
talment s’entén l’avaluació com un instrument sancionador i qualifica-
dor, en el qual el subjecte de l’avaluació és l’alumne i només l’alumne,
i l’objecte de l’avaluació, els aprenentatges realitzats segons uns objec-
tius mínims per a tots.

A més i des de fa força temps des de la literatura pedagògica, les
declaracions de principis de les reformes educatives empreses a dife-
rents països, i des dels col·lectius d’ensenyants més inquiets es propo-
sen formes d’entendre l’avaluació que no es limiten a la valoració dels
resultats obtinguts pels alumnes. El procés seguit pels nois i noies, el
progrés personal, el procés col·lectiu d’ensenyament/aprenentatge,
etcètera, apareixen com a elements o dimensions de l’avaluació. Així,
és possible trobar definicions de l’avaluació prou diferents i en molts
casos prou ambigües, on els subjectes i objectes de l’avaluació aparei-
xen de manera confusa i indeterminada. En alguns casos el subjecte és
l’alumne, en d’altres ho és el grup classe, o fins i tot el professor o pro-
fessora, o l’equip docent. Pel que fa a l’objecte de l’avaluació, en oca-
sions ho és el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne o els resultats
obtinguts, mentre que d’altres vegades es desplaça a la pròpia inter-
venció del professorat.

Per clarificar l’abast de les diferents definicions pot ser útil fer un
quadre de doble entrada i situar-hi d’una banda i per separat el procés
d’ensenyament/aprenentatge individual que segueix cada alumne i el
procés que segueix el grup/classe des de la perspectiva grupal, i d’altra
banda, i  per a cada un d’ells, els possibles objectes i subjectes de l’a-
valuació

En el Quadre 1, podem veure que  tota intervenció educativa a l’au-
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la s’articula a l’entorn d’uns processos d’ensenyament/aprenentatge
que es poden analitzar des de diferents punts de vista. Fixem-nos, en
primer lloc, en el procés que segueix cada alumne. En aquest cas es
pot distingir la manera en què està aprenent el noi o la noia del que fa
el professor/a per tal que aprengui, és a dir el procés d’ensenyament.
Tot i que ensenyament i aprenentatge es troben estretament lligats i
formen part d’una mateixa unitat dins de l’aula, podem distingir clara-
ment dos processos avaluables: com aprèn l’alumne i com ensenya el
professor o la professora. Tenim, per tant, dos subjectes de l’avaluació,
el que podríem anomenar una doble dimensió que és aplicable també
al procés que segueix tot el grup classe.

Tanmateix, les definicions més habituals de l’avaluació remeten a
un tot indiferenciat, que inclou processos individuals i grupals, l’alum-
ne i el professorat. Aquest punt de vista és plenament justificable, ja
que els processos que es donen a l’aula són processos globals en què
és difícil, i segurament innecessari, destriar clarament els diferents
punts de vista. Però atès que la nostra tradició avaluadora s’ha centrat
exclusivament en els resultats obtinguts pels alumnes, és convenient
que ens adonem que a l’hora de parlar d’avaluació a l’aula cal tenir
present que es pot fer referència a components molt diversos del pro-
cés d’ensenyament/aprenentatge, així com a aquest procés entès en la
seva globalitat.

Potser la pregunta que ens hem de plantejar és: Per què necessitem
avaluar? Segurament a partir de la resposta a aquesta pregunta, en sor-
giran d’altres, com per exemple què és el que s’ha d’avaluar, qui s’ha
d’avaluar, com s’ha d’avaluar, com hem de comunicar el coneixement
obtingut amb l’avaluació, etc.

En aquest capítol ens formularem aquestes qüestions, tot mirant de
donar-hi resposta. Va per endavant que com que es tracta d’un tema
polèmic, i que pot enfocar-se des de diverses perspectives, no prete-
nem aportar solucions definitives sinó coherents amb els marcs de re-
ferència que hem anat adoptant.
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Quadre 1

PROCÉS INDIVIDUAL

ENSENYAMENT/APRENENTATGE

Subjecte

Objecte

Alumne Alumne

Procés aprenentatge

Grup/classe

Procés aprenentatge

Procés ensenyament

Equip docent

Procés ensenyament

Subjecte

Objecte

PROCÉS GRUPAL

ENSENYAMENT/APRENENTATGE
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Qui i què s’ha d’avaluar? 
Els subjectes i els objectes de
l’avaluació

Com en d’altres variables de l’ensenyança, i com ja hem manifestat
reiteradament en altres apartats d’aquest llibre, molts dels problemes
de comprensió del que succeeix a les escoles no es deuen tant a difi-
cultats reals com als hàbits i costums acumulats d’una tradició escolar
la funció bàsica de la qual ha estat selectiva i propedèutica. En una
concepció de l’ensenyament centrada en la selecció dels alumnes més
preparats per continuar l’escolarització de cara als estudis universitaris,
és lògic que el subjecte d’avaluació sigui el mateix alumne, i que es
prenguin com a objecte de l’avaluació els aprenentatges assolits en re-
lació a les que s’estableixen com les seves necessitats futures –les uni-
versitàries–. Es prioritza així una clara funció sancionadora: qualificar i
sancionar des de ben petits aquells que poden triomfar en aquesta cur-
sa cap a la universitat. 

Ara bé, podem entendre que la funció social  de l’ensenyament no
només és la de formar i seleccionar els que “valen més” per a la uni-
versitat, sinó que abasta d’altres dimensions de la personalitat. Quan la
formació integral és la fita principal de l’ensenyament, i per tant el seu
objectiu és el desenvolupament de totes les capacitats de la persona i
no només les cognitives, molts dels supòsits de l’avaluació canvien. En
primer lloc i molt important, els continguts d’aprenentatge a valorar no
seran només els continguts lligats a les necessitats del camí cap a la
universitat, sinó que també caldrà prendre en consideració els contin-
guts conceptuals, procedimentals i actitudinals que promoguin les ca-
pacitats motrius, d’equilibri i autonomia personal, de relació interper-
sonal i d’inserció social. Una opció d’aquesta naturalesa implica un
canvi radical en la manera de concebre el fet avaluador, ja que el punt
de vista ja no és el selectiu, el d’anar destriant els que no poden, sinó
el d’oferir a cadascú les possibilitats de desenvolupament de totes les
seves capacitats. L’objectiu de l’ensenyament no centra la seva actuació
sota uns paràmetres finalistes per a tothom sinó sobre les possibilitats
personals de cada un dels alumnes.

El problema no és com fer que el màxim de nois i noies superin
l’accés a la universitat sinó com aconseguir desenvolupar al màxim to-
tes les seves capacitats, i entre elles, evidentment, les necessàries per
arribar a ser bons professionals. Tot això comporta canvis substancials
en el caràcter i la forma de les informacions que s’han de proporcionar
sobre el coneixement que es té dels aprenentages assolits en relació a
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les capacitats previstes. Diguem només per ara que són informacions
complexes, que no s’avenen bé amb un tractament estrictament quan-
titatiu; es refereixen a valoracions i indicacions personalitzades, que ra-
rament poden ser traduïdes en les notes i qualificacions clàssiques.

Avaluació formativa: inicial,
reguladora, final i integradora

La presa de posició sobre les finalitats de l’ensenyament a l’entorn
d’un model centrat en la formació integral de la persona comporta can-
vis fonamentals sobretot en els continguts i el sentit de l’avaluació.
Quan, a més, introduïm en l’anàlisi del fet avaluador la concepció cons-
tructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge com a referent psicope-
dagògic, l’objecte de l’avaluació deixa de centrar-se exclusivament en
els resultats obtinguts i se situa prioritàriament en el procés d’ensenya-
ment/aprenentatge, tant del grup-classe com de cada un dels alumnes.
I d’altra banda, el subjecte de l’avaluació se centra no només en l’a-
lumne sinó també en l’equip docent que intervé en el procés.

Com hem pogut veure, provenim d’una tradició educativa priorità-
riament uniformadora, que parteix del principi que les diferències en-
tre els alumnes de les mateixes edats no són excessives i que assumeix
també una notable homogeneïtat en els processos d’aprenentatge. En
tot cas, les diferències no són motiu suficient per canviar les formes
d’ensenyament, sinó que constitueixen una evidència que certifica la
funció selectiva del sistema i, per tant, la seva capacitat per triar els mi-
llors. La uniformitat és un valor de qualitat del sistema, ja que és el que
permet reconèixer i validar els que serveixen. És a dir, són bons alum-
nes aquells que s’adapten a un ensenyament igual per a tots; no és
l’ensenyament el que ha d’adaptar-se a les diferències dels alumnes. 

El coneixement que tenim sobre com es produeixen els aprenentat-
ges posa de manifest l’extraordinària singularitat d’aquests processos,
de manera que cada cop es fa més difícil establir consignes universals
més enllà de la constatació d’aquestes diferències i singularitats. El fet
que el factor bàsic de qualsevol aprenentatge siguin les experiències
viscudes fa que qualsevol apropament rigorós hagi de tenir en compte
la diversitat dels procesos d’aprenentatge i, conseqüentment, la neces-
sitat que els processos d’ensenyament i especialment els avaluadors no
només els contemplin sinó que els prenguin com a eix vertebrador
(quadre 2).

Sota una perspectiva uniformadora i selectiva el que interessa són
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els resultats d’acord amb uns nivells predeterminats. Quan la realitat de
cada alumne és diferent, ja és impossible establir nivells estàndards,
aquests nivells poden servir com a punts de referència pero mai com
un llistó adequat igualment per a tots. Acceptem que cada alumne arri-
ba a l’escola amb un bagatge determinat i diferent en relació amb les
experiències viscudes, segons l’ambient sòciocultural i familiar en què
viu, i condicionat per les seves característiques personals. Aquesta di-
versitat òbvia fa que dues de les invariables de les propostes uniforma-
dores —els objectius i els continguts, i la forma d’ensenyar— es relati-
vitzin i esdevinguin variables que cal gestionar en funció de la diversi-
tat de l’alumnat. Per tant, la primera necessitat de l’ensenyant és poder
donar resposta a les preguntes: Què saben els alumnes en relació al
que els vull ensenyar? Quines experiències han tingut? Què són ca-
paços d’aprendre? Quins són els seus interessos? Quins són els seus es-
tils d’aprenentatge? L’avaluació ja no pot ser estàtica, d’anàlisi de resul-
tats, sinó que es converteix en un procés. I una de les primeres fases
del procés consisteix a conèixer què és el que cada un dels alumnes
sap, sap fer i és, i que és el que pot arribar a saber, saber fer o ser, i
com pot aprendre-ho. L’avaluació esdevé un procés en el qual aquesta
primera fase s’anomena avaluació inicial.

El coneixement del que cada alumne sap, sap fer i com és, és el
punt de partida que ens ha de permetre, en relació amb els objectius i
continguts d’aprenentatge previstos, establir els tipus d’activitats i tas-
ques que han de facilitar l’aprenentage de cada noi i noia. Ens dóna
pautes, doncs, per definir una proposta hipotética d’intervenció, l’orga-
nització d’un seguit d’activitats d’aprenentage que, atesa la nostra ex-
periència i coneixement professionals, suposem que possibilitarà el
progrés del alumnes. Però només és una hipòtesi de treball, ja que di-
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Quadre 2

Funció social i
aprenentatge

Objecte Subjecte Referent Valoració Informe

Selectiva i pro-
pedèutica

Uniformador i
transmissiu

Resultats Alumnat Disciplines Sanció
Quantita-

tiu

Formació 
integral

At. diversitat i
constructiu

Procés
Alumnat/

professorat
Capacitats Ajut

Descrip-
tiu/inter-
pretatiu
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fícilment la resposta a les nostres propostes serà sempre la mateixa, ni
la que nosaltres esperem. La complexitat del fet educatiu impedeix do-
nar com a respostes definitives solucions que han tingut bon resultat
anteriorment. No només són diferents en cada ocasió els alumnes, sinó
que les experiències educatives també són diferents i irrepetibles. Això
fa que en el procés d’aplicació a l’aula del pla d’intervenció previst cal-
gui anar adequant a les necessitats de cada alumne les diferents varia-
bles educatives: les tasques i activitats, el seu contingut, les formes d’a-
grupament, els temps, etc. Segons la manera que es desenvolupi el pla
previst i la resposta dels nois i noies a les nostres propostes, caldrà
anar introduint noves activitats que impliquin reptes més encertats i
ajudes més contingents. El coneixement de com està aprenent cada
alumne al llarg del procés d’ensenyament/aprenentatge per tal d’ade-
quar-se a les noves necessitats que es plantegen és el que podem ano-
menar avaluació reguladora.

Alguns educadors, i el  mateix vocabulari de la Reforma utilitzen el
terme d’avaluació formativa. Personalment, prefereixo fer servir per de-
signar aquest procés el  terme avaluació reguladora, ja que explica mi-
llor les característiques d’adaptació i adequació. Al mateix temps,
aquesta opció  permet reservar el terme formatiu per a una determina-
da concepció de l’avaluació en general, entesa com aquella que té com
a propòsit la modificació i la millora continuada de l’alumne a qui s’a-
valua; és a dir, que entén que la finalitat de l’avaluació és ser un instru-
ment educatiu que informa i fa una valoració del procés d’aprenentat-
ge que segueix l’alumne amb l’objectiu d’oferir-li en tot moment les
propostes educatives més adients.

El conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge realitzades ha
fet possible que cada alumne assolís en un grau determinat els objec-
tius previstos. Per tal de validar les activitats realitzades, saber la situa-
ció de cada alumne i poder prendre les mesures educatives pertinents,
caldrà sistematitzar el coneixement del progrés seguit. Això requereix,
d’una banda, constatar els resultats obtinguts –és a dir, les competèn-
cies assolides en relació amb els objectius previstos–, i d’altra banda,
analitzar el procés i progressió que ha seguit cada alumne amb la fina-
litat de continuar la seva formació atenent les seves característiques es-
pecífiques. 

Sovint el coneixement dels resultats obtinguts es designa amb el ter-
me avaluació final o avaluació sumativa. Personalment crec que la uti-
lització conjunta dels dos termes és ambigua i no ajuda a identificar o
diferenciar aquestes dues necessitats: el coneixement sobre el resultat
obtingut i l’anàlisi del procés que ha seguit l’alumne. Prefereixo utilit-
zar el terme avaluació final per referir-nos als resultats obtinguts i els
coneixements adquirits, i reservar el terme avaluació sumativa o inte-
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gradora per al coneixement i valoració de tot el recorregut que ha se-
guit l’alumne. Aquesta avaluació sumativa s’entén com un informe que,
a partir del coneixement inicial (avaluació inicial), manifesta la trajectò-
ria que ha seguit l’alumne, les mesures específiques que s’han pres, el
resultat final de tot el procés i, sobretot, a partir d’aquest coneixement,
les previsions sobre el que cal seguir fent o fer de nou.

Al principi d’aquest apartat hem situat en el  Quadre 1, els quatre
possibles objectes de l’avaluació (procés d’aprenentage individual,
aprenentatge del grup, ensenyament individual i ensenyament del
grup) i els quatre subjectes de l’avaluació (l’alumne/a, el grup-classe, el
professor/a, l’equip docent). En la descripció que hem fet de les dife-
rents fases avaluadores (inicial, reguladora o formativa, final i integra-
dora), els diferents objectes i subjectes es confonen, ja que no queda
molt clar, des de bon començament, quina és la intencionalitat avalua-
dora.

Per què avaluar? La millora de la pràctica educativa és l’objectiu bà-
sic de tot ensenyant. I aquesta millora s’entén com a mitjà perquè tots
els alumnes assoleixin el major grau de competències segons les seves
possibilitats reals. L’assoliment dels objectius per part de cada alumne
és una fita que exigeix conèixer els resultats i els processos d’aprenen-
tatge que els alumnes segueixen. I per millorar la qualitat de l’ensenya-
ment cal conèixer i poder valorar la intervenció pedagògica del profes-
sorat, de manera que l’acció avaluadora contempli simultàniament els
processos individuals com a grupals. I ens referim tant als processos
d’aprenentatge com als d’ensenyament, ja que des d’una perspectiva
professional el coneixement de com aprenen les noies i els nois és en
primer lloc un mitjà per ajudar-los en el seu creixement, i en segon lloc
és l’instrument que ens ha de permetre millorar la nostra actuació a
l’aula.

ESQUEMA D’AVALUACIÓ FORMATIVA

Avaluació inicial, planificació, regulació del pla (avaluació regulado-
ra), avaluació final, avaluació integradora          

Des d’una opció que contempla com a finalitat fonamental de l’ensenya-
ment la formació integral de la persona, i segons una concepció constructi-
vista, l’avaluació ha de ser sempre formativa de manera que el procés ava-
luador, sigui quin sigui el seu objecte d’estudi, ha de contemplar les dife-
rents fases d’una intervenció que ha de ser estratègica, és a dir que permeti
conèixer quina és la situació de partida en funció d’uns objectius generals
ben definits (avaluació inicial); una planificació de la intervenció fonamen-
tada alhora que flexible, entesa com una hipotèsi d’intervenció; una actua-
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ció a l’aula en la qual les activitats i tasques i els mateixos continguts de tre-
ball seran constantment adequats (avaluació reguladora) a les necessitats
que es van presentant, per arribar a uns resultats determinats (avaluació fi-
nal); i a una comprensió i valoració sobre el procés seguit que permeti esta-
blir noves propostes d’intervenció (avaluació integradora).

Continguts de l’avaluació.
Avaluació dels continguts
segons la seva tipologia

Com ja hem comentat, les capacitats definides en els objectius edu-
catius són el referent bàsic de tot procés d’ensenyament i per tant de
l’avaluació. Però també cal tenir present que els continguts d’aprenen-
tatge, sobretot en el mateix procés d’ensenyament/aprenentatge, i en
concret en cada una de les activitats o tasques que la configuren, són
el referent funcional per tal de valorar i seguir els avenços dels nois i
noies. 

Com podem saber què saben, dominen o són els alumnes? O dit
amb altres termes, com podem saber el grau i tipus d’aprenentatge que
tenen els alumnes respecte dels continguts conceptuals, procedimen-
tals i actitudinals? I podem fer-nos aquesta pregunta en qualsevol de
les diferents fases del procés avaluador. 

Una escola centrada gairebé exclusivament en els continguts con-
ceptuals, especialment els factuals, de coneixement enciclopèdic, fa
que els instruments avaluatius habitualment utilitzats es limitin a les
proves de paper i llapis. Aquesta forma de conèixer els resultats obtin-
guts, pot ser força adequada en el cas dels continguts factuals, però no
ho és  tant quan els continguts són conceptuals o procedimentals, i po-
dem afirmar que no ho és gens quan els continguts a avaluar són de
caire actitudinal.

Avaluació de continguts factuals

Quan considerem que un alumne ha de conèixer un fet, el nom de
la capital d’Itàlia, la descripció d’un succés, o la relació de les obres
més importants de Mercè Rodoreda, el que volem és que sàpiga res-
pondre amb la màxima fidelitat, el nom de la capital, el succés, o els tí-
tols de les obres. És ben clar que el que es vol és que aquest coneixe-
ment sigui significatiu, que no sigui una simple verbalització mecànica,
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i per tant que l’enumeració dels fets no impliqui un desconeixement
dels conceptes associats a cada un d’ells. Volem que Roma sigui molt
més que un nom, que l’alumne entengui què vol dir ser una capital
d’un país, i en concret d’Itàlia, i tingui una representació geogràfica on
poder situar-la; que el succés històric memoritzat sigui alguna cosa més
que un seguit de dades inconnexes; que conjuntament amb la relació
d’obres de Rodoreda hi hagi una interpretació del que representen. Un
aprenentatge significatiu de fets comporta sempre l’associació dels fets
als conceptes que permeten convertir aquest coneixement en instru-
ment per a la comprensió i interpretació de les situacions o fenòmens
que expliquen.

Un cop acceptada i entesa la necessitat que l’aprenentatge de fets
impliqui el coneixement i comprensió dels conceptes (conceptes de
capitalitat, país, processos històrics, característiques literàries...) del
quals cada un dels fets és un element singular, voldrem que aquets fets
siguin recordats, i puguin ser utilitzats quan convingui amb fluïdesa. Si
acceptem, doncs, aquesta necessària relació entre els fets i els concep-
tes ens adonarem que és necessari que les activitats per conèixer el do-
mini d’aquests continguts factuals han de contemplar la utilització con-
junta de fets i conceptes. Ara bé, a l’escola se’ns presenta en moltes
ocasions la necessitat de conèixer si els nois i noies són capaços de re-
cordar unes dades, els noms d’uns personatges, els títols d’unes obres,
etc., independentment dels conceptes que hi estan associats, perquè ja
sabem que els han comprès. Sabem prou bé que els alumnes entenen
què és una pintura, una església o qualsevol altra obra romànica, que
comprenen què és una conquesta, una colonització, una guerra, etc., o
que entenen les característiques generals i particulars d’un autor i el
corrent artístic a què pertany. El que ens interessa saber en aquest mo-
ment és si són capaços de recordar els noms, les dades, els títols, les
dates, etc. Quan aquesta és la nostra necessitat, l’activitat més adient
per valorar el que saben serà la simple pregunta. La rapidesa en la res-
posta i la seva certitud ens permeten conèixer suficientment el grau de
competència de l’alumne, i el que és més important, identificar el tipus
d’ajuda o mesura que caldrà proposar per contribuir al progrés de l’a-
lumne.

Si el nombre de alumnes o la dinàmica i ritme del grup-clase no
permet fer les preguntes un per un, una prova escrita senzilla que pro-
posi donar resposta a un seguit de preguntes pot ser notablement efi-
caç per establir amb força certesa el grau de coneixement dels contin-
guts factuals. Per tal que aquest coneixement sigui al menys rutinari
possible, és convenient que les preguntes obliguin a alterar les seqüèn-
cies en què han estat enunciades a la classe, en els apunts o en les
fonts d’informació utilitzades. Les proves anomenades objectives po-
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den ser força útils per a la valoració del domini o coneixement dels
fets, però si no és exhaustiva cap prova no ens permetrà de saber quin
tipus d’ajut necessita cada alumne. Si el seu ús no té una funció forma-
tiva o reguladora sinó que pretén sancionar uns resultats, la manca
d’exhaustivitat deixa en mans de la sort, que són evidentment injustes,
unes decisions que poden ser força trascendents en algunes etapes de
l’ensenyament. 

Avaluació de continguts conceptuals

Si una prova escrita relativament senzilla és força eficaç per saber el
coneixement que es té d’un fet, la seva fiabilitat és molt més precària
quan el que hem de conèixer i valorar és el procés i grau d’aprenentat-
ge dels continguts conceptuals. Tot i que l’aprenentatge mai no és una
qüestió de tot o res, en el cas dels continguts factuals la distinció entre
«ho sap» i «no ho sap» potser de vegades força representativa del que
succeeix: recorda o no el nom de la capital d’Itàlia, sap o no l’any de la
Revolució Francesa; totes poden ser respostes de tot o res. De tota ma-
nera, fins i tot en els continguts factuals, no sempre és així, ja que es
pot saber més o menys el que va passar l’Onze de Setembre, conèixer
un major o menor nombre d’obres d’art, o amb més o menys seguretat,
etc. Quan els continguts d’aprenentatge són conceptuals, el grau de
comprensió dels conceptes en molts casos és il·limitat. Sempre es pot
tenir un coneixement més profund i elaborat dels conceptes de capita-
litat, revolució, densitat o neoclassicisme. Difícilment podem dir que
l’aprenentage d’un concepte està acabat, en tot cas el que farem és do-
nar com a bo un cert grau de conceptualització. I aquí és on comen-
cem a veure la dificultat que representa valorar l’aprenentatge de con-
ceptes. Haurem de parlar de graus o nivells d’aprofundiment, la qual
cosa comporta la necessitat de plantejar activitats en què els alumnes
puguin demostrar què han entès i la seva capacitat d’utilitzar conve-
nientment els conceptes apresos.

La tendència a utilitzar formes d’avaluació que són força vàlides per
als continguts factuals ha fet que s’hagin utilitzat de la mateixa manera
per als conceptes. Així, és habitual, encara que cada cop menys, plan-
tejar proves orals o escrites en què cal donar resposta a unes preguntes
que demanen que es defineixi un concepte, de manera que la resposta
més adequada és la que coincideix exactament amb la definició dels
apunts de classe o del llibre de text. L’alumne expressa aquesta respos-
ta com si estigués enumerant les obres més importants de qualsevol
pintor, o els personatges cabdals de qualsevol moviment literari, com
si descrivís mecànicament un fet. Molts de nosaltres hem après amb
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aquest sistema i, per tant som capaços de repetir perfectament la defi-
nició del principi d’Arquímedes, l’enunciat de la llei de Gay Lussac o la
definició d’illa, sense relacionar el que diem amb cap interpretació del
que passa quan estem immersos en un líquid ni de quines relacions hi
ha entre la temperatura que fa i el que sentim sobre la pressió atmosfè-
rica, per no dir entre el concepte real que tenim d’illa i el que pronun-
ciem quan la definim. 

Les activitats per conèixer quina és la comprensió d’un concepte
determinat no poden basar-se en la repetició d’unes definicions. La
seva enunciació només ens diu que qui les fa és capaç de recordar amb
precisió la definició però no ens permet esbrinar si ha estat capaç d’in-
tegrar aquest coneixement en les seves estructures interpretatives. A
més a més, encara que es demanés que l’alumne fos capaç de definir
autonòmament, sense repetir una definició normalitzada, hauríem de
saber que aquest és un dels graus de conceptualització més difícil. Tots
nosaltres som capaços, fins i fot en un registre culte, d’utilitzar termes
de gran complexitat conceptual correctament i en tota la seva ampli-
tud; però si els haguessim de definir ens trobaríem en una situació
força complicada. Som capaços de fer servir el conceptes rodó i circu-
lar amb tot rigor, utilitzant un terme o altre segons el seu significat en
el context de la frase. Podem dir, doncs, que dominem els dos concep-
tes, però imagineu com seria de complicat definir-los sense fer cap mo-
viment de les mans per ajudar-nos en l’explicació. En la vida quotidia-
na, fins i tot en els discursos més rigorosos, no es defineixen constant-
ment els conceptes utilitzats. Habitualment, més que no pas fer una de-
finició intentem posar exemples que ajudin a comprendre el que volem
dir. La tendència a utilitzar la definició dels conceptes és el resultat d’u-
na comprensió de l’aprenentatge molt simplista que d’alguna manera
assumeix que no hi ha diferència entre expressió verbal i comprensió.

Quines són les activitats més adients per conèixer el grau de com-
prensió dels continguts conceptuals? Dissortadament no poden ser sen-
zilles. Les activitats que poden garantir-nos un millor coneixement del
que comprèn cada alumne impliquen l’observació de l’ús de cada un
dels conceptes en diverses situacions, i en els casos en què el noi o la
noia els fan servir en les seves explicacions espontànies. Així, l’obser-
vació de l’ús dels conceptes en treballs d’equip, debats, exposicions i
sobretot diàlegs, serà la millor font d’informació del veritable domini
del terme i el mitjà més adient per poder oferir l’ajut que cada alumne
necessita. Ara bé, atès que el nombre d’alumnes o el temps de què dis-
posem poden impedir que sempre realitzem activitats que facilitin l’ob-
servació dels alumnes en situacions naturals i ens veiem obligats a fer
servir la prova escrita, és bo saber quines limitacions té i confeccionar-
ne intentant superar aquestes mancances. Si el que volem de l’apre-
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nentatge de conceptes és que els alumnes siguin capaços d’utilitzar-los
en qualsevol moment o situació en què es presenti la necessitat, hau-
rem de proposar exercicis que no consisteixin tant en una explicació
del que entenen sobre els conceptes com en la resolució de conflictes o
problemes a partir de l’ús dels conceptes. Exercicis que els  obliguin a
fer servir el concepte. Però en el cas que ens interessi que l’alumne sà-
piga explicar el que entén sobre, per exemple, el principi d’Arquíme-
des, el procés de mitosi de la cèl·lula, la llei d’Ohm o les raons dels
moviments migratoris, alguns mestres prenen una opció força senzilla
que consisteix a demanar que en una cara del full expliquin, amb les
seves paraules, sense recórrer a les que s’han fet servir a classe, i amb
exemples personals, el que entenen o han comprès sobre el tema; i
per la cara del darrera que ho facin, aquesta vegada sí, emprant els ter-
mes científics. D’aquesta manera podrem determinar amb més garan-
ties el grau de comprensió i les necessitats d’aprenentatge sobre cada
concepte, alhora que sabrem si els alumnes són capaços d’utilitzar con-
venientment els termes científics. 

Si les anomenades proves objectives estan ben fetes, ens permetran
conèixer si els alumnes són capaços de relacionar i utilitzar els concep-
tes en unes situacions molt determinades, però no ens donaran dades
suficients sobre el grau d’aprenentatge i les dificultats de comprensió
que cada alumne té i això ens privarà de disposar de pistes sobre el ti-
pus d’ajut que cal proporcionar-li. 

En el cas de disciplines com les matemàtiques, la física, la química i
d’altres amb molts continguts que giren a l’entorn de la resolució de
problemes, aquestes proves són la forma més adient de donar resposta
a la necessitat de conèixer l’aprenentatge dels conceptes. Però és indis-
pensable que els problemes que es proposin no estiguin estandaritzats
i que no tractin només de l’últim tema que han treballat. Els nois i noies
tendeixen, evidentment, a fer el que és més fàcil, i en el cas dels pro-
blemes vol dir tenir a les mans petites estratègies que els permetin re-
lacionar un problema amb una fórmula de resolució estereotipada. D’a-
questa manera, el que realment aprenen molts alumnes és a trobar la
forma de resoldre el problema abans que intentar comprendre què és
el que els planteja. En les proves escrites és convenient proposar pro-
blemes i exercicis que no es corresponguin amb el tema que s’està tre-
ballant. Cal posar problemes de temes anteriors i d’altres que encara
no s’han treballat. A més cal donar més informació de la que és ne-
cessària per resoldre el problema; en primer lloc, perquè si no el que
farà l’alumne és identificar les variables que hi ha i buscar quina és la
fórmula que les relaciona sense fer l’esforç de comprensió necessari, i
en segon lloc perquè en les situacions reals mai no apareixen els pro-
blemes identificats segons paràmetres disciplinars i on les variables ne-
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cessàries per resoldre’ls estan diferenciades de les que les acompan-
yen. Per exemple, quan a l’escola es plantegen problemes sobre cir-
cuits elèctrics i el tema que s’ha tractat ha estat la llei d’Ohm (V=IR),
generalment són exercicis d’aplicació de la fórmula, de manera que es
dóna el voltatge (V) i la intensitat (I) i es demana el valor de la re-
sistència (R). En altres exercicis es canvia la demanda, però sempre
està relacionada amb l’aplicació de la fórmula. Una situació real mai no
serà com un problema de llei d’Ohm, sinó que ens trobarem al davant
d’un circuit elèctric en el qual intervenen moltes variables i el que pri-
mer haurem de fer és comprendre en què consisteix el problema, qui-
nes són les variables que hem de tenir en compte i quines les que hem
de desestimar.

Avaluació de continguts procedimentals

Els continguts conceptuals, tant els fets com els conceptes, se situen
fonamentalment dins les capacitats cognitives. El que hem de conèixer
sobre aquests continguts és el que en saben els alumnes. Per tant, les
activitats per poder conèixer aquest saber, encara que amb dificultats
com hem vist, poden ser de paper i llapis ja que en major o menor di-
ficultat, i segons l’edat, és possible expressar per escrit el coneixement
que es té. Els continguts procedimentals impliquen saber fer, i el co-
neixement sobre el domini d’aquest saber fer només es pot esbrinar en
situacions d’aplicació d’aquests continguts. Perquè un contingut proce-
dimental sigui après és necessari tenir una comprensió del que repre-
senta com a procés, per què serveix, quins són els passos o fases que
el configuren, etc. Però el que en defineix l’aprenentatge no és el co-
neixement que se’n té sinó el domini a l’hora de dur-lo a la pràctica. El
coneixement reflexiu de l’ús de la llengua és imprescindible per adqui-
rir compètencies lingüístiques; el coneixement de les fasses d’una re-
cerca, és necessari per poder portar a terme una investigació; la com-
prensió dels passos d’un algorisme matemàtic han de permetre fer-ne
l’ús adient; però en tots aquests casos el que es demana és la seva ca-
pacitat d’ús, la competència en l’acció, el saber fer. Les activitats adients
per conèixer el  grau de domini, les dificultats i entrebancs en el seu
aprenentatge, només poden ser les que proposin situacions en què es
facin servir aquests continguts procedimentals. Activitats i situacions
que ens permetin dur a terme l’observació sistemàtica de cada un dels
alumnes. Conèixer fins a quin punt saben dialogar, debatre, treballar en
equip, fer una exploració bibliogràfica, utilitzar un instrument, orientar-
se en l’espai, etc., només és possible mentre els alumnes estan realitzant
activitats en què han de dialogar, debatre, fer una recerca, etc.
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Les habituals proves de paper i llapis, en el cas dels continguts pro-
cedimentals, només tenen sentit quan es tracta de procediments que es
realitzen fent servir el paper, com per exemple l’escriptura, el dibuix,
la representació gràfica de l’espai, els algorismes matemàtics; o quan
són alguns continguts de caràcter més cognitiu que poden expresar-se
per escrit, com és el cas de la transferència, la classificació, la deduc-
ció, la inferència. Però en la resta de casos, que en són majoria, només
és possible valorar el grau de competència dels alumnes si els situem
al davant d’activitats que els obliguin a desenvolupar el contingut pro-
cedimental i que siguin fàcilment observables. Han de ser activitats
obertes, fetes a classe, que permetin un treball d’atenció per part del
professorat, i l’observació sistemàtica de com porta a la pràctica el con-
tingut cada un dels alumnes.

Avaluació de continguts actitudinals

La naturalesa dels continguts actitudinals, els seus components cog-
nitius, conductuals i afectius, fan que resulti considerablement com-
plex arribar a determinar el grau d’aprenentatge de cada alumne. Si en
el cas de la valoració dels aprenentatges conceptuals i procedimentals
la subjectivitat fa que no sigui gens fàcil trobar dos professors que fa-
cin la mateixa interpretació sobre el nivell i les característiques de la
competència de cada alumne, en l’àmbit dels continguts actitudinals
sorgeix una notable inseguretat en la valoració sobre els processos d’a-
prenentatge que segueixen els alumnes, ja que el pensament de cada
professor està encara més condicionat per posicions ideològiques que
en els altres tipus de continguts. Alhora ens trobem amb una tradició
escolar que ha tendit formalment a menysprear aquests continguts, que
ha reduït l’avaluació a una funció sancionadora, expressada quantitati-
vament, fet que ha provocat el miratge de creure en la rigorositat de
les seves afirmacions pel fet de ser fins i tot matematitzables. Aquesta
necessitat de quantificació juntament amb la manca d’experiències i
treballs en aquest camp fan que en molts casos es qüestioni la necessi-
tat d’avaluar els continguts actitudinals per la impossibilitat d’establir
valoracions tan “exactes” com en el cas d’altres tipus de contingut. Com
es pot valorar la solidaritat o l’actitud no sexista? A qui li podem posar
una bona “nota” en tolerància? Quina objectivitat tenim per graduar
aquesta valoració? És evident que sobre aquestes preguntes plana la vi-
sió sancionadora i qualificadora de l’avaluació, i que pot dur a posi-
cions extremes que arribin a questionar la possibilitat del treball sobre
els continguts actitudinals per la manca d’instruments que permetin va-
lorar-ne els aprenentatges de manera “científica”. És com si en el cas de
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la medicina, per exemple, no es tinguessin en compte, i per tant no es
tractessin, el dolor, el mareig o l’estrès, amb la justificació que no hi ha
instruments capaços de valorar-los d’una manera tan fidel com la febre,
la pressió arterial o el nombre d’hematies presents a la sang.

El problema de l’avaluació dels continguts actitudinals no rau en la
dificultat d’expressió del coneixement que tenen els nois i les noies,
sinó en la dificultat en l’adquisició d’aquest coneixement. Per poder sa-
ber què pensen i valoren de debò els alumnes i sobretot quines són les
seves actituds, cal que a classe i a l’escola es donin suficients situacions
“conflictives” que permetin l’observació del comportament de cada un
dels nois i noies. En un model d’intervenció on no es doni la possibili-
tat del conflicte, on es defugin els problemes interpersonals, on es li-
miti la capacitat d’actuació dels alumnes, on no hi hagi espais per ex-
pressar autònomament l’opinió personal, ni es plantegin activitats que
obliguin a conviure en situacions complexes, difícilment serà possible
observar els avenços i les dificultats de progrés de cada alumne en
aquest terreny, i valorar la necessitat d’oferir ajuts educatius.

La font d’informació per conèixer els avenços en els aprenentatges
de continguts actitudinals serà l’observació sistemàtica dels parers i ac-
tuacions en les activitats grupals, en els debats de les assemblees, en
les manifestacions dins i fora de l’aula, en les sortides, colònies i excur-
sions, en la distribució de les tasques i responsabilitats, a l’hora del pati
i en les activitats esportives, etc. 

Compartir objectius, condició
indispensable per a una 
avaluació formativa

Pel que hem vist fins ara, l’observació sistemàtica de cada un dels
nois i noies en la realització de les diferents activitats i tasques és el
mitjà més adient per informar-nos del seu procés d’aprenentatge i del
grau de desenvolupament i competència que assoleixen. També hem
pogut constatar que les proves escrites, com a instruments de coneixe-
ment, són notablement limitades, tot i que resulten adequades quan el
que es vol conèixer té un caràcter bàsicament cognitiu i es tenen prou
habilitats per saber-ho expressar per escrit: continguts factuals, concep-
tuals, continguts procedimentals de paper i llapis, algunes estratègies
cognitives, argumentacions de valors i opinions sobre normes de com-
portament. Pel que fa a la resta de continguts, i també per als que aca-
bem d’enumerar, l’observació sistemàtica és el millor instrument, quan
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no l’únic, per a l’adquisició del coneixement de l’aprenentatge dels
alumnes.

Però per què aquesta observació sigui possible, cal que existeixin
situacions que puguin ser observades i que hi hagi un clima de con-
fiança que faciliti la col·laboració entre el professorat i l’alumnat. Hem
de tenir en compte que si l’objectiu fonamental de l’avaluació és conèi-
xer per ajudar, la forma en què tradicionalment s’han desenvolupat les
proves escrites, pel fet de tenir un caràcter sancionador, ha establert
una dinàmica que fa que l’objectiu bàsic de l’alumne no sigui donar a
conèixer el seus dèficits per tal que el professor o la professora l’aju-
din, sinó ben al contrari, demostrar o aparentar que en sap molt més.
Les proves estan viciades des de bon començament ja que s’establei-
xen unes relacions entre professorat i alumnat tenyides d’hipocresia,
quan no d’enemistat. La filosofia de la prova és la de l’engany, la del
caçador i el caçat, i conseqüentment no fomenta la necessària compli-
citat entre mestre i alumne. En altres moments hem comparat la funció
educativa amb la mèdica, ara ens pot servir de nou aquesta compara-
ció. Quan anem al metge no intentem amagar-li els símptomes, ni el
resultat del tractament, perquè entenem que els seus objectius són els
mateixos que els nostres, que el que ell vol és ajudar-nos. Dissortada-
ment aquesta no és la imatge que molts del nostres alumnes tenen de
nosaltres. El pes d’un ensenyament orientat a la selecció ha donat lloc
a un seguit d’hàbits, de maneres de fer, que ha anat configurant la for-
ma d’actuar i pensar d’una majoria del professorat i, seguint aquesta
traça, del pensament dels pares i les mares i fins i tot dels mateixos
alumnes. 

Difícilment podem concebre l’avaluació com a formativa si no ens
desempalleguem d’unes maneres de fer que impedeixen canviar les re-
lacions entre l’alumnat i el professorat. Aconseguir un clima de respec-
te mutu, de col·laboració, de compromís amb un objectiu comú, és
condició indispensable per tal que l’actuació docent pugui adequar-se
a les necessitats d’una formació que atengui les  possibilitats reals de
cada noi i noia, i el desenvolupament de totes les seves capacitats.
L’observació de l’actuació dels alumnes en situacions el mínim d’artifi-
cials que sigui possible, amb un clima de cooperació i complicitat, és la
millor manera, per no dir l’única, que tenim a les nostres mans de rea-
litzar una avaluació que pretengui ser formativa.
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La informació del coneixement
dels processos i els resultats de
l’aprenentatge  

Al llarg del procés d’ensenyament/aprenentatge hem anat adquirint
un coneixement del que passa a l’aula. Si hi hem estat atents, haurem
pogut familiaritzar-nos amb els processos que s’han seguit i els resul-
tats que s’han obtingut en relació amb els diferents objectes i subjectes
de l’avaluació. D’una banda tenim a les nostres mans un cúmul de da-
des, i de l’altra, una sèrie de persones o instàncies que necessiten o vo-
len conèixer aquestes dades. 

Quan parlem de la faceta informativa de l’avaluació no ens podem
estar de plantejar-nos la pregunta següent: Sobre què s’ha de informar?
Sobre resultats, processos, necessitats, limitacions... Però també ens
hem demanar: Qui hem d’informar? El grup-classe, els alumnes, la fa-
mília, el claustre, l’administració. I sobretot: Per què ha de servir aques-
ta informació? Per ajudar, sancionar, seleccionar, promoure... I encara
en resulta una altra pregunta: Els informes han de ser els mateixos per
a tothom? És a dir, hem d’informar sobre el mateix i de la mateixa ma-
nera independentment dels destinataris d’aquesta informació i l’ús que
en faran?

Són preguntes que poden semblar improcedents si ens fixem en
una tradició escolar que les ha obviat, perquè ha establert un model
summament simple en què només s’informa dels resultats obtinguts i
es fa de la mateixa manera tant a la classe, com a l’alumne, als pares o
a l’administració, i amb una funció fonamentalment seleccionadora.
Tot seguit intentarem revisar les variables que intervenen en aquest
procés informatiu i donar resposta aquestes preguntes.

Sobre què s’ha d’informar?

En el moment de l’avaluació final, especialment quan té implica-
cions en la promoció, és habitual que en molts centres es produeixin
discusions entre els components de l’equip docent: cal aprovar aquells
alumnes que es considera que han estat treballadors i s’han esforçat
però que no han arribat als mínims?; què s’ha de fer amb els que, tot i
que tenen un coneixement prou bo sobre la matèria, han manifestat un
grau d’interès i un esforç mínims? Els dos casos s’intenten resoldre pu-
jant o baixant la nota sobre el coneixement adquirit, segons el grau
d’implicació de l’alumne. Però molt sovint es critica aquesta solució a
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causa de la subjectivitat de la decisió i fent servir arguments que rao-
nen la necessitat de donar informacions “rigoroses” i per tant ajustades
al coneixement real assolit. En aquest debat torna aparèixer, encara
que no d’una manera explícita, la situació contradictòria entre un pen-
sament selectiu i propedèutic i un altre que contempla com a finalitat
la formació integral de la persona. 

L’hàbit de treballar segons un model selectiu ens ha portat a una
fórmula summament senzilla alhora que simple. En el fons el que cal
és anar precisant tan aviat com sigui possible la capacitat de cada alum-
ne per superar els diferents llistons que trobarà en el recorregut cap a
la universitat. Un cop diagnosticades les matèries o disciplines necessà-
ries per fer aquest camí, cal assegurar-se si els alumnes són capaços
d’assolir els mínims per a cada una d’aquestes assignatures. La informa-
ció ha d’anar comunicant si l’alumne avança o no en aquest recorregut,
entenent que avançar vol dir superar els mínims establerts. La informa-
ció es concreta en si el noi o la noia supera o no supera, aprova o
suspèn, és suficient o insuficient, progressa adequadament o necessita
millorar. Si cal precisar una mica més, en els cursos més alts, establi-
rem una gradació que en molts casos s’expressa amb eufemismes de
les convencionals notes de l’1 al 10. Hem de tenir en compte que avui
dia el referent de tot estudiant és encara la prova de selectivitat i la
nota mitjana que li permetrà accedir a una facultat o a una altra. Aquest
pes de la nota, amb experiències acumulades durant anys i anys, que a
més a més són d’un ús tan fàcil i socialment ben acceptat, fa que sigui
extraordinàriament complicat i difícil introduir canvis que són aparent-
ment tant lògics des de la perspectiva actual del coneixement del pro-
cessos d’aprenentatge i ensenyament.

Per poder resoldre aquesta veritable esquizofrènia entre un pensa-
ment centrat en la formació integral de la persona i els hàbits i costums
d’un model selectiu i propedèutic, creiem que és convenient que en
primer lloc diferenciem clarament el procés sancionador al final de l’es-
colarització obligatòria (en el nostre cas al setze anys) de totes les in-
formacions que s’ofereixen al llarg de l’escolarització. 

És lògic que al final de l’etapa escolar obligatòria la societat exigei-
xi una informació comprensible i homologable de les capacitats adqui-
rides per cada alumne; un informe que expressi amb el màxim rigor
possible les competències adquirides. I és prou clar que, ateses les ca-
racterístiques diferencials de cada alumne, els resultats obtinguts no se-
ran els mateixos per a cada un d’ells. El sistema educatiu té l’obligació
d’informar dels resultats obtinguts, i ja serà la societat qui estableixi les
necessitats o els requisits previs per a cada una de les sortides o alter-
natives professionals. Però això no implica que des de ben petits el
sedàs hagi de ser aquesta selecció professional. No podem prejutjar o
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valorar negativament des del començament. Hem de tenir en compte
que si estem pensant en “tots” els nois i noies, en tots el ciutadans i
ciutadanes, no hi ha cap sistema que pugui garantir el “millor lloc” per
a tots. Sortosament no tots podem o volem ser banquers, enginyers de
telecomunicacions, economistes o qualsevol altra carrera considerada
de prestigi en un moment determinat. La funció de l’escola i la verita-
ble responsabilitat professional passa per aconseguir que el nostres
alumnes assoleixin el major grau de competència en totes les seves ca-
pacitats, invertint tots els esforços a superar els dèficits que molts d’ells
arrosseguen per raons socials, culturals i personals. Un cop assolida
aquesta fita és evident que la societat farà les tries corresponents. El
que no podem fer al llarg de tot l’ensenyament obligatori (en molts ca-
sos des dels tres anys fins als setze, és a dir durant tretze anys de la
vida de l’infant) és mesurar o etiquetar l’alumne segons la seva capaci-
tat de ser un “triomfador”. Tots sabem que avui dia encara hi ha cen-
tres, a més a més considerats de prestigi, que fan aquesta selecció als
sis anys quan no accepten alumnes que encara (!) no saben llegir ni es-
criure o que presenten algun tipus de “dèficit” escolar. 

Aquesta necessitat de diferenciar la funció selectiva del procés seguit
per l’alumne, i per tant d’informar-lo fonamentalment d’aquesta segona
opció, no obeeix a raons de “caritat” sinó d’eficiència. Tots aprenem
més i millor quan ens sentim estimulats, quan tenim un bon autocon-
cepte, quan ens plantegem reptes desafiants però accesibles a les nos-
tres possibilitats, quan encara no hem renunciat a seguir aprenent. Al
final de l’escolarització, sens dubte, haurem de parlar de resultats, de
competències, d’objectius assolits, però al llarg de l’ensenyament la
nostra obligació professional és la d’encoratjar, animar, potenciar l’au-
toestima, estimular a aprendre cada dia més. I això no vol dir que ha-
guem d’amagar el que és capaç de fer cadascú, ja que un dels objectius
de l’ensenyament és que cada noi i noia arribi a conèixer profunda-
ment les seves possibilitats i les seves limitacions. El que no pot ser és
que s’utilitzi com a únic referent els resultats sota uns paràmetres selec-
tius. Hem de valorar els procés que segueix cada alumne amb la inten-
ció de treure el màxim rendiment de les seves possibilitats. Per tant al
llarg de l’escolarització li proporcionarem les informacions, que sense
negar la seva situació en relació a uns objectius generals, l’ajudin a pro-
gressar.

• Al llarg de les diferents etapes de l’ensenyament obligatori hem
de diferenciar el procés que segueix cada alumne dels resultats o com-
petències que va assolint. Un del problemes que plantejàvem al princi-
pi d’aquest apartat era la dificultat d’expressar amb una sola nota o in-
dicació el coneixement de què disposem sobre l’aprenentatge de l’a-
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lumne, generalment en una assignatura. La informació que tenim no
només fa referència als coneixements que ha adquirit sinó també a la
dedicació que hi ha posat i el progrés que ha realitzat. És evident que
difícilment podrem concretar en una sola indicació, sigui una nota o
qualificació, la complexitat de la informació. Per això és imprescindible
elaborar uns registres complets que ajudin a entendre el que li està
succeint a cada noi i noia, que incloguin els apartats suficients amb to-
tes les dades que permetin conèixer en profunditat la complexitat dels
processos que cada alumne realitza. D’una manera esquemàtica haurí-
em de poder diferenciar el que s’espera de cada alumne, quin ha estat
el procés seguit, les dificultats que hi ha trobat, la seva implicació en
l’aprenentatge, els resultats assolits i les mesures que cal prendre.

• En segon lloc, cal diferenciar el que representen els resultats ob-
tinguts d’acord amb els objectius previstos per a cada noi i noia segons
les seves possibilitats, del que aquests mateixos resultats representen
en relació amb els objectius generals per a tot el grup. El coneixement
que tenim de com s’aprèn ens obliga contemplar l’aprenentatge com
un procés de creixement individual, singular, en el qual cada alumne
avança amb ritmes i estils diferents. Si entenem l’ensenyament com un
acte de proposta de reptes i ajudes personalitzades, difícilment es pot
entendre una informació que no contempli aquest procés personal ni
relacioni el procés que cada alumne segueix segons els objectius que
hem considerat que ha d’assolir. A més, tampoc no podem deixar de re-
lacionar aquests aprenentatges personals amb aquells objectius corres-
ponents al grup classe segons el que determina el projecte de centre.

• En tercer lloc, en l’anàlisi i valoració dels aprenentatges és indis-
pensable diferenciar continguts que són de naturalesa diferent i no si-
tuar-los en un mateix indicador. No podem resoldre la valoració d’un
alumne en una àrea determinada amb una sola dada que faci referèn-
cia alhora als aprenentages de continguts conceptuals, procedimentals
i actitudinals. Qualsevol afirmació sobre una àrea o matèria no tindrà
cap valor explicatiu si allò que indica no és prou entenedor com per
prendre les mesures educatives adients. Per exemple, en el supòsit de
considerar aprofitable la nota quantificada, si la informació sobre un
alumne ens diu que ha tingut un 7 en un tema determinat de matemà-
tiques, quina interpretació podem fer d’aquesta nota? ¿Ha tret un 7 en
els continguts conceptuals del tema, un 7 en els procedimentals i un 7
en els actitudinals? ¿O bé aquest 7 és la mitjana proporcional? I si es
tracta de la  mitjana proporcional, quina nota li posarem a l’alumne
que ha tingut un 10 en els continguts conceptuals, un 8 en els procedi-
mentals i un 3 en els actitudinals? També li posarem un 7? Què ens in-
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dicaran aquests successius 7? Si la nostra intenció és conèixer de debò
per prendre les mesures educatives que cada alumne necessita, difícil-
ment aquesta informació serà útil si no especifica quins són els resul-
tats o la situació concreta per a cada tipus de contingut.

• En quart lloc hem de diferenciar les demandes de l’administració
del que són les necessitats d’avaluació que tenim en el centre des de la
nostra responsabilitat professional. Les administracions acostumen a ser
ens feixucs i amb tendències burocratitzadores. Els criteris i les formes
que exigeixen els processos avaluadors han de ser, pel que estem
veient, eminentment qualitatius. En canvi, les administracions tendei-
xen a simplificar amb arguments sovint paternalistes: els ensenyants
que tenim no sabran fer-ho, per tant simplifiquem-ho. A més la quanti-
ficació o la resposta en pocs ítems sempre és més fàcil de controlar, i
per tant exigeix una menor inversió en recursos que permetin desen-
volupar processos qualitatius. Cal afegir-hi encara l’exigència de selec-
cionar que, ho volguem així o no, l’administració haurà de fer en un
moment o altre, i que fa la filosofia de la promoció cap a nivells més
alts acabi impregnant les decisions administratives. Un bon reflex d’a-
questa situació és la contradicció entre les propostes curriculars de la
Generalitat de Catalunya d’una banda, amb explícites manifestacions
en pro de la formació integral, la concepció constructivista de l’ensen-
yament i l’aprenentatge i, conseqüentement, la necessitat d’atendre la
diversitat, i de l’altra banda, uns models d’informes que segueixen te-
nint com a referència concepcions tradicionals d’informacions per àre-
es o matèries, amb indicadors globals, on primen els resultats obtinguts
per sobre del procés seguit. Resulta paradoxal que en un model que
parteix de l’atenció a la diversitat es proposi a Primària com a indica-
dor de resultats el NM (necessita millorar) i el PA (progressa adequada-
ment). ¿Què vol dir en un model que proposa l’atenció a la diversitat
un NM? Que és una noia que, tot i que en sap molt, com que no hi de-
dica gaire esforç necessita millorar més? I un PA? Vol dir que és un noi
que no en sap gaire, però que està progressant molt segons les seves
possibilitats? És ben clar que aquestes no són les interpretacions que es
pretenen. En el fons un NM és un eufemisme del suspens o insuficient,
i un PA de l’aprovat o suficient. I si ens fixem en l’etapa Secundària
Obligatòria la proposta és la convencional, de manera que es pretén
que amb un sol indicador per àrea es faci una valoració que no con-
templa la tan esmentada atenció a la diversitat.

Com hem pogut constatar, la resposta a la pregunta sobre què s’ha
d’informar està clarament condicionada per la funció social que atri-
buïm a l’ensenyament i a la concepció que tenim de l’aprenentatge.
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Aquestes concepcions són les que també determinen el paper que han
de tenir els informes segons els destinataris de l’avaluació.

Informes segons els destinataris

El costum ens ha portat a considerar com a normal que un mateix
informe serveixi per a qualsevol del possibles interessats en la informa-
ció que es desprèn de l’avaluació. Els butlletins de notes han estat l’ins-
trument únic de transmissió de la informació, independentment dels
receptors. Si ens fixem en els possibles interessats en conèixer l’avalua-
ció d’un alumne trobarem: els professors, el mateix alumne, els seus
familiars, el centre i l’administració. Si ens deixem portar pels hàbits
adquirits, segurament no ens plantejarem la pregunta cabdal a l’hora
de reflexionar sobre quin és el tipus d’informe que precisa cada un d’a-
quests possibles receptors, i proposarem el mateix informe per a tots.
Què ha de fer o hauria de fer cada receptor amb aquesta informació?
Quina és la funció que ha de tenir segons el destinatari? La resposta a
aquestes preguntes no només ens dirà quin tipus d’informe cal, sinó
també ens indicarà quins continguts ha de tenir.

Com en qualsevol altra variable metodològica, les característiques
de l’avaluació depenen de les finalitats que atribuïm a l’ensenyament.
La pregunta que estem plantejant ara, lògicament dependrà d’aquests
objectius. L’opció escola selectiva i propedèutica dóna com a resultat
una avaluació sancionadora i un instrument informatiu únic –el butlletí
de notes–, centrat en els resultats obtinguts per àrees o matèries. La
resposta a aquesta pregunta serà substancialment diferent quan l’opció
sigui la d’una escola que atén la diversitat i que persegueix la formació
integral de la persona. L’anàlisi breu que proposem per a cada destina-
tari parteix d’aquesta opció. 

• Els professors i professores necessitem tenir a les nostres mans to-
tes les dades que ens permetin conèixer en tot moment quines són les
activitats que cada alumne precisa per a la seva formació. Les dades fa-
ran referència al procés seguit per l’alumne: al principi, en el seu curs i
en finalitzar-lo, i han de permetre determinar quines són les seves ne-
cessitats  i, conseqüentment, quines mesures educatives li hem  de fa-
cilitar. Aquesta informació necessària no és només relativa al seu apre-
nentatge, sinó també a les mesures que s’han anat prenent al llarg de
tot el procés. Cal, doncs, comptar amb un bon registre de les incidèn-
cies de cada alumne en relació amb el procés seguit, els resultats ob-
tinguts i les mesures emprades. Aquest registre ha de contemplar, per
tant, la informació de què disposem sobre el recorregut, el grau d’asso-
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liment dels objectius previstos i el grau d’aprenentatge adquirit per a
cada contingut. És a dir, que necessitem conèixer, a més a més de com
ho ha aconseguit, la descripció del que sap, sap fer i com és, que per-
meti fer una valoració en relació a ell mateix i una altra en relació amb
el que hem considerat com a finalitat generals del cicle o del curs. Una
informació, en definitiva, que permeti situar l’alumne en relació amb
les seves possibilitats reals i amb el que podríem considerar com a mit-
jana per a aquell curs. 

• L’alumne necessita incentius i estímuls. Li cal conèixer la seva si-
tuació, en primer lloc, en relació amb ell mateix i en segon lloc, en re-
lació amb els altres. Sense incentius, estímuls i ànims difícilment es tro-
barà en disposició d’afrontar la feina que se li proposa. Hem vist i sa-
bem que sense una actitud favorable per a l’aprenentage no s’avança, i
aquesta actitud depèn estretament de l’autoestima i l’autoconcepte de
cada alumne. És imprescindible oferir-li aquella informació que l’ajudi
a superar els reptes escolars. Ha de ser, per tant, una veritable ajuda,
no únicament una constatació de mancances, que segurament coneix
prou bé el mateix alumne. Ha de rebre una informació que l’encoratgi
a continuar treballant o que l’animi a treballar. El recurs a la provoca-
ció per comparació només serveix quan els reptes són al seu abast, a
més a més de ser una solució parcial que provoca altres problemes.
L’informe ha de plantejar reptes, però reptes que l’alumne sàpiga que li
són accessibles, que no són gaire lluny de les seves possibilitats i, so-
bretot, que pot comptar amb l’ajuda del professorat per superar-los. Ha
de saber quin és el procés seguit per tal de comprendre les causes dels
avenços i dels entrebancs. I aquesta és la funció prioritària de la infor-
mació que ha de rebre l’alumne al llarg de la seva escolarització. Ara
bé, amb això no en té prou, cal que periòdicament conegui quina és la
seva situació d’acord amb uns objectius generals de grup, no amb una
funció classificatòria sinó amb la intenció de conèixer les seves verita-
bles forces. La valoració s’ha de fer en relació a ell mateix. Hem de te-
nir en compte que informar el noi o noia sobre el seus aprenenentat-
ges és una de les activitats d’ensenyament/aprenentatge amb més in-
cidència formativa. O sigui que l’hem de tractar com una activitat més i
no com una acció independent de la manera com ensenyem. 

• La informació que reben els familiars de l’alumne també té una
incidència educativa i per tant haurà de tenir un tractament que la con-
templi con a tal. Segons l’ús que facin els pares d’aquesta informació,
podran estimular el noi o la noia, o ben al contrari esdevenir un impe-
diment al seu progrés. La informació que han de rebre, igual que la de
l’alumne, ha de centrar-se fonamentalment en el procés que segueix i
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els avenços que assoleix i en les mesures que es poden prendre des de
la família per afavorir el treball que es fa des de l’escola. El referent bà-
sic ha de ser el procés personal, el que fa en relació a les seves possibi-
litats, de manera que la valoració se centri en el que pot fer. Això im-
plica trencar amb un tipus d’informació que, pel fet de fixar-se només
en els resultats obtinguts, provoca que a vegades es feliciti qui ha tre-
ballat per sota de les seves possibilitats encoratjant-lo a seguir actuant
de la mateixa manera, i per contra es reprengui aquell que s’ha esforçat
molt, potenciant la desmotivació. El costum ha fet que la primera de-
manda dels familiars sigui comparativa, exigint una valoració semblant
a la que ells ja van tenir com a alumnes. És lògic que sigui així, és el
que sempre han vist i teòricament els ha estat útil. Si més no és cohe-
rent des de la lògica selectiva. Ha suspès o no ha suspès? És dels pri-
mers o dels últims? Aquestes són les preguntes habituals. És clar que
no es pot amagar el coneixement que tenim de l’alumne en aquestes
qüestions. Hem de fer veure als familiars que fixar-se només en aquest
variable no ajudarà el seu fill o la seva filla, que el que els ha de preo-
cupar és com facilitar-li els mitjans que possibilitin el seu creixement, i
això només serà possible si el seu punt d’atenció són els progressos
que està fent en relació a les seves possibilitats. Un del millors mitjans
de comunicació és l’entrevista personal, ja que permet adequar la in-
formació a les característiques dels familiars i prioritzar convenientment
les diferents dades transmeses. L’informe escrit, encara que sigui ente-
nedor, no pot ser una simplificació o banalització de la riquesa de ma-
tisos i continguts que hi ha en tot procés d’ensenyament/aprenentatge. 

• El centre, l’equip docent, per garantir la continuïtat i la coherència
en el recorregut de cada alumne, ha de disposar de totes les dades ne-
cessàries per a aquest objectiu. Aquesta informació haura de contem-
plar tot allò que pot ajudar els professors de cada curs i de cada àrea a
prendre les mesures adients a les característiques personals de cada un
dels seus alumnes. Hauran de ser dades referides al procés seguit, als
resultats obtinguts, a les mesures específiques utilitzades i a qualsevol
incident significatiu. D’alguna manera han de ser una síntesi dels dife-
rents registres de cada un dels professors i professores que ha tingut
l’alumne a l’escola.

• Finalment, l’administració. És evident que l’única resposta possi-
ble en aquest cas és que l’informarem del que ens demani. Ara bé, sota
una perspectiva d’atenció a la diversitat i ensenyament comprensiu,
quin és el tipus d’informació que ens hauria de demanar?  Per co-
herència amb aquesta opció –i amb força diferència de la que es pro-
posa actualment–, la informació a exigir hauria de ser una, que mai no
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pot ser simple. L’administració educativa està gestionada per educadors;
per tant seria lògic que la informació fos al màxim de professional pos-
sible, amb criteris que permetessin la interpretació del camí seguit pels
nois i noies segons models tan complexos com complexa és la tasca
educativa. És incoherent parlar d’atenció a la diversitat, globalització,
transversalitat, objectius generals d’etapa en forma de capacitats, con-
tinguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, etcètera, si tota
aquesta riquesa ha de quedar diluïda, amagada en una nota, del tipus
que sigui, per àrea o matèria. Es defensen uns models però la vena se-
lectiva apareix de manera recurrent, encara que aparentment no es vul-
gui. El més trist de tot plegat és que els models de l’administració aca-
ben per esdevenir el referent de la majoria. Per a la resta, aquests mo-
dels són un motiu més de desencís quan s’adonen que tot pot quedar
en paraules grandiloqüents, quan veuen que per culpa d’unes propos-
tes simplistes tot queda en bones intencions, perquè al final el criteris
d’avaluació o el que ha de constar en els informes d’avaluació condi-
cionarà tot el que es fa en el centre, els continguts d’aprenentatge i la
manera d’ensenyar.  

Hem fet un repàs del diferents possibles receptors del coneixement
que tenim del rendiment escolar i de com l’adquirim. Però hem oblidat
algú que fins ara ha estat receptor habitual. Ens referim als companys
del mateix grup classe i fins i tot de les altres classes. 

Sens dubte, el pes de la història i les rutines adquirides en la tasca
docent sancionen com a “normals” determinades formes d’actuar que,
amb una mirada nova i objectiva, ens semblarien fora de lloc i difícil-
ment justificables. Això  succeeix en el cas dels procediments, a través
dels quals queda públicament difós el resultat de les avaluacions dels
nois i de les noies. Potser sigui un tribut que cal pagar per la llarga per-
manència d’un sistema educatiu essencialment selectiu i propedèutic,
que té com a finalitat última seleccionar els “millors” alumnes per con-
duir-los cap a la universitat (la qual cosa porta paral·lelament a identifi-
car els alumnes menys capacitats i desviar-los cap a altres opcions).
Ara bé, en cap cas ens sembla legítima la pràctica de fer públics els
noms d’aquells que estan acadèmicament ben situats i dels que són en
el furgó de cua.

Optar per un model d’educació integral, que té com a principal ob-
jectiu ajudar a crèixer a tots els alumnes i formar-los en les diverses ca-
pacitats, sense deixar d’atendre els que tenen menys possibilitats, obli-
ga a donar un tomb a molts dels hàbits i rutines que hem heretat d’un
ensenyament de tall selectiu. En l’àmbit de l’avaluació i de la comuni-
cació dels resultats, no hem de perdre de vista que el professorat acce-
deix, gràcies al seu coneixement professional, a aspectes de la perso-
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nalitat dels alumnes que hem de considerar estrictament íntims; aquest
coneixement ha de ser utilitzat únicament per contribuir al progrés tant
de l’alumne com de professor; al del primer, perquè pugui adequar
l’ensenyament a les necessitats de l’alumne i valori el seu esforç; al del
segon, perquè prengui consciència de la seva situació i analitzi els seus
progressos, les seves marxes enrere i la seva implicació personal.

Per tot això, la informació i el coneixement ha de quedar en la pri-
vacitat de l’alumne i el seu professor en virtut del contracte que els vin-
cula a llarg d’un curs escolar. No és just ni útil que es proclamin als
quatre vents de manera indiscriminada. I no és útil perquè hem de
dubtar de l’hipotètic efecte estimulant d’una actuació que, ben al con-
trari, té moltes possibilitats de resultar lesiva per als nois i noies quan
té connotacions negatives.

Convé entendre, per tant, que tot el procés d’ensenyament/apre-
nentatge té alguna cosa, per no dir molt, de relació personal. I totes les
relacions tenen una dimensió pública, una dimensió privada i una di-
mensió íntima. Hem d’analitzar si els sistemes tradicionals de comuni-
car els resultats de les avaluacions, així com la divulgació inadequada,
se situen en la dimensió que èticament els correspon. Emparar-se en el
pseudoargument que afirma que s’ha fet així tota la vida, no fa sinó
constatar que s’ha actuat principalment per inèrcia. 

Conclusions
Tot i que ja s’ha dit moltes vegades, convé no perdre de vista que,

donat que l’avaluació és un element clau de tot el procés d’ensenyar i
aprendre, la seva funció es troba estretament lligada a la funció que
s’atribueix a tot el procés. En el mateix sentit, les seves possibilitats i
potencialitats es vinculen a la forma que prenen les pròpies situacions
didàctiques. Quan són homogeneïtzadores, tancades, rutinàries, l’ava-
luació –en la funció formativa i reguladora que li hem atribuït– té poc
marge per esdevenir un fet habitual i quotidià. Contràriament, les pro-
postes obertes, que afavoreixen la participació dels alumnes i la possi-
bilitat d’observar per part dels professors, ofereixen una oportunitat a
una avaluació que ajudi a regular tot el procés i per tant a assegurar-ne
la idoneïtat. També són aquestes situacions les que donen més marge
a l’autoavaluació.

Ara bé, cal recordar que avaluar, i avaluar d’una  determinada ma-
nera –diversificada tant en relació als objectes com als subjectes de l’a-
valuació, i amb l’objectiu de prendre decisions de diferent ordre–, no
és únicament una qüestió d’oportunitat.
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A la presència d’unes opcions clares d’ordre general sobre la funció
de l’ensenyament i la manera d’entendre els processos d’ensenya-
ment/aprenentatge, que li donen un sentit o un altre a l’avaluació, s’a-
fegeix la necessitat d’uns objectius o finalitats específics que actuen
com a referent concret de l’activitat avaluadora, que la faci menys ar-
bitrària, més justa i útil. Alhora exigeix una actitud observadora i inda-
gadora en el professorat, que els porti a analitzar allò que passa i a
prendre decisions per reorientar-ho quan es consideri necessari.
Aquesta actitud s’aprèn, i s’ha d’aprendre també a confiar en les prò-
pies possibilitats per dur a terme aquesta feina, a confiar en la gran
quantitat de dades, de vegades asistemàtiques i informals;  que obte-
nim al llarg del treball de cada dia, i que no per aquest caràcter poc
“tècnic” han de ser també poc útils.

També hem d’aprendre a confiar en les possibilitats dels alumnes
per autoavaluar el seu procés. El millor camí per fer-ho és ajudar-los a
assolir els criteris que els permetin autoavaluar-se, acordant i establint
el paper que té aquesta activitat en l’aprenentatge i en les decisions
d’avaluació que es prenen. L’autoavaluació no pot ser una anècdota ni
un engany; és també un procés d’aprenentatge de valoració del propi
esforç i és per tant quelcom que convé planificar i prendre seriosa-
ment.

Per últim, hem de tenir present que, a l’aula i a l’escola, avaluem
molt més del que ens sembla, i fins i tot més del que en som cons-
cients. Una mirada, un  gest, una expressió d’alè o de confiança, un re-
buig, un no tenir en compte el que s’ha fet, una manifestació d’afec-
te… tot això també funciona, per a una noia o un noi, com un indica-
dor de l’avaluació que en fem. És impossible que aquests detalls no
se’ns escapin, però hem d’intentar ser discrets i ponderats en els nostres
judicis. Efectivament, el tema de l’avaluació és complex perquè ens
dóna informació i molts cops ens qüestiona tot el procés densenya-
ment/aprenentatge. Per tot això l’hem de cuidar tant com sigui possible.
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