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4. Resum 

Presentem un estudi sobre pràctiques d’avaluació de les competències i com a eines per a 

l’aprenentatge en el grau en humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb els 

canvis pedagògics que s’han anat introduint a partir de la implementació de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior. Destaquem les pràctiques innovadores que poden servir al professorat 

per a reenfocar la funció i els mètodes d’avaluació donant-los idees per a dissenyar i aplicar en 

la docència. 

  

5. Desenvolupament  

a. Introducció  
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Les funcions de la universitat han estat ampliades durant el procés de convergència de 

l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES): a més de ser una institució formativa, 

passa a ser, també, educativa i, per això s’ha encaminat a desenvolupar competències 

dels estudiants, com l’autonomia, la responsabilitat, l’esperit crític i la capacitat 

d’adaptació (Martínez Lirola, 2008).  

Les exigències de l’EEES de transferir més autonomia i responsabilitat a l’estudiant, i 

d’implementar l’avaluació continuada, han inspirat diversos canvis en les metodologies 

de les assignatures. Com adverteix López Pastor (2011), cal prioritzar l’avaluació 

contínua i formativa per sobre la final i sumadora; s’ha de realitzar una avaluació que 

promogui l’aprenentatge i la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i no 

solament com a control final d’aquests processos; s’han d’avaluar les competències en 

comptes del saber i també el procés, a més del producte.  

De fet, i com posen en evidència Biggs (2006) i Pérez Gómez (2012), l’avaluació és un 

factor extraordinàriament influent en els sistemes i processos de treball i aprenentatge 

de l’alumnat, ja que en condiciona qualitat. Si no es canvia l’avaluació, tampoc no es 

podrà portar a terme un canvi significatiu en els processos d’aprenentatge.  

En general, malgrat que s’hi introdueixin seminaris, exposicions, debats i exercicis 

parcials, els sistemes d’avaluació es mantenen: exercicis, controls i exàmens, proves 

que majoritàriament avaluen els coneixements individuals i els resultats (Gil Macià, 

2013). 

La realitat de l’ensenyament de les assignatures d’Humanitats de la UPF no és 

essencialment diferent. 

 

b. Objectius 

La finalitat última d’aquesta recerca és millorar la qualitat docent, innovant els 

mètodes didàctics i tecnològics per tal de generar un sistema d’avaluació que 

promogui l’aprenentatge de competències dels estudiants. 



 

Per això, ens plantegem com a objectius conèixer i analitzar els sistemes innovadors 

d’avaluació principalment en el grau d’Humanitats, a més d’una aproximació més 

genèrica als altres estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra. 

A més, pensem que un canvi en els processos d’avaluació pot tenir un efecte 

significatiu en la presencialitat dels estudiants a les classes. 

 

c. Metodologia  

Enfocament qualitatiu, centrat en un estudi de cas en el grau d’Humanitats de la UPF. 

No pretenem que els resultats siguin generalitzables ni transferibles, però sí que siguin 

una mostra dels sistemes innovadors i de qualitat per a l’avaluació dels aprenentatges 

en el marc de l’EEES, tot focalitzant en el desenvolupament de les competències 

transversals i en l’ús d’entorns virtuals.  

L’estudi arrenca amb l’anàlisi de 84 plans docents de les assignatures del grau en 

humanitats de la UPF, des d’on es fa una primera selecció de 30 assignatures amb 

sistemes i pràctiques d’avaluació que semblen innovadors. 

Procés de selecció:  

 Qüestionari en línia al professorat de 30 assignatures seleccionades 

inicialment, al qual van respondre 16 professors de les 30 assignatures. 

Entre altres punts, el cos de l’enquesta va ser de 7 qüestions tancades per a 

descriure el sistema d’avaluació. 

 Grup de discussió amb cinc estudiants del grau d’humanitats de la 

universitat de primer, segon i quart curs (3 delegats i 2 delegades). Eixos: (1) 

els beneficis del sistema d’avaluació en les 30 assignatures seleccionades, (2) 

especificar les millors pràctiques d’avaluació experimentades, (3) comentar 

la retroacció de l’avaluació, (4) definir la millor manera d’arribar a la nota 

final en un assignatura.  



 

 9 entrevistes a professorat d’altres estudis i a responsables d’innovació 

docent de les altres facultats de la UPF per a conèixer més sobre pràctiques 

d’avaluació innovadores.  

Encreuant la informació obtinguda a partir de professors i estudiants, vam buscar 

assignatures que fossin obligatòries o de formació bàsica i optatives per trobar 

propostes d’avaluació fetes en grups grans i reduïts. 

 

d. Avaluació i resultats 

A continuació se citen les pràctiques rellevants trobades a través de la recerca en 

algunes assignatures del grau en humanitats de la Universitat. L’anàlisi d’aquestes 

pràctiques es pot trobar a la memòria escrita de tancament del projecte: 

Autoavaluació: Revolució i utopia, Jordi Mir. 

Avaluació entre iguals: Literatura catalana (Ignasi Moreta), Història moderna (Maria 

Betlem Castellà), Art dels segles XVIII i XIX (Tomas Macsotay), Darreres tendències 

artístiques (Pol Capdevila).  

Avaluació de la participació: Ètica i filosofia política (Nino Firenze), Cultura clàssica i 

tradició occidental (Alberto Nodar), Temes fonamentals de filosofia (Jordi Mir), Art dels 

segles XVIII i XIX (Tomas Macsotay), Prehistòria (Samuel Sardà), Introducció a la història 

(Maria Betlem Castellà). 

Prova escrita alternativa: Art dels segles XVIII i XIX (Tomas Macsotay), Història moderna 

(Maria Betlem Castellà), Temes fonamentals de filosofia (Jordi Mir). 

Avaluació contínua sense prova escrita: Ètica i Filosofia Política (Nino Firenze), 

Metodologia d’Estudi i Escriptura Acadèmica (MEDEA) (Josep M. Castellà - Begoña 

Capllonch), Darreres Tendències Artístiques (Pol Capdevila), Revolució i Utopia (Jordi 

Mir). 

Exercicis orals: Art dels segles XVIII i XIX (Tomas Macsotay), Revolució i utopia (Jordi 

Mir).  



 

Activitats d’avaluació progressives: Cultura clàssica i tradició occidental (Alberto 

Nodar). 

Mitjançant entrevistes amb directors de les USQUID i amb professorat de diferents 

facultats, ens vam assabentar de les experiències que s’enumeren en la taula i que tot 

seguit caracteritzem: 

 

Títol Facultat 

1. ABP 

2. Oficina de coordinació i avaluació acadèmica 

3. Dossier de competències transversals 

4. Experiència amb els fòrums de l’aula global 

Ciències de la Salut i de 

la Vida 

5. Aprofitar el Turnitin com a eina d’avaluació 

6. Rúbriques 

Ciències de la 

Comunicació 

7. Rúbriques 

8. Proves d’avaluació continuada  

Escola Superior 

Politècnica 

9. Qüestionaris de l’aula global per a l’avaluació del treball 

en grup 

Ciències Socials 

Polítiques i Socials 

10. Tests d’autoavaluació a l’aula global 

11. Ludificació «Avaluació de la participació» 

12. Ludificació «Trivial» 

13. Exposicions orals 

14. Exàmens orals 

15. Exàmens a llibre obert 

16. Activitats d’avaluació progressives 

Dret 

 

e. Línies futures / Noves oportunitats 

Aquest estudi permet tenir una taxonomia de les bones pràctiques avaluadores a la 

Universitat Pompeu Fabra, en especial en l’ensenyament del grau d’humanitats. El més 

important, però, està per fer, i això consisteix a aconseguir que algunes d’aquestes 



 

pràctiques siguin conegudes per la resta de l’equip de professors perquè puguin 

decidir si els interessa o no aplicar-les a cadascun dels seus plans docents. Per això cal 

insistir en la formació contínua dels professors i en la divulgació dels resultats d’estudis 

com aquest. 

 

f. Conclusió  

Les pràctiques descrites il·lustren aspectes desitjables com ara aquests:  

 Activitats que promouen l’aprenentatge profund.  

 S’avaluen competències i l’estudiant n’és conscient.  

 Varietat d’instruments d’avaluació que mostra l’avaluació contínua sense prova 

i les proves d’avaluació continuada, necessaris i utilitzables en diferents 

moments del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 Ús de les TIC i de l’aula global de la universitat. 

 Avaluació formativa i formadora.  

 Promoure l’assistència a les classes plenàries que veiem en l’avaluació de la 

participació.  

 Els criteris d’avaluació són públics, fet que promou una avaluació dialògica i 

més democràtica.  

D’altra banda, cal dir que les pràctiques esmentades en aquesta memòria no són 

experiències tancades, sinó que continuen evolucionant des de les qüestions per a la 

reflexió que es plantegen, les quals poden transformar-se en reptes i directrius per a 

millorar. Tot seguit en fem una relació: 

 Definir els instruments d’avaluació en funció de les competències que es volen 

desenvolupar. 

 La retroacció al servei del desenvolupament de competències en el marc de 

l’avaluació formativa i sumadora. 

 Promoure entorns col·laboratius d’aprenentatge amb l’ajut de les TIC. 

 Nota final de l’assignatura: (a) El més habitual és avaluar cadascuna de les 

tasques dutes a terme per l’estudiant i fer-ne una mitjana ponderada, però això 



 

permet avaluar competències? (b) L’alternativa seria avaluar la totalitat de 

l’actuació de l’estudiant, no les parts, de manera que es poguessin valorar 

competències; però com ho fem?, com combinar diferents avaluacions per a 

arribar a la nota final? 

 Aconseguir un vocabulari comú en l’equip docent sobre les competències clau 

del grau i determinar els nivells de consecució en les diferents assignatures o 

cursos. 

 Per a valorar competències, caldria una avaluació basada en criteris i que tingui 

en compte el procés. 

 L’expressió oral com a pràctica habitual a les classes i puntuable a partir de la 

valoració d’un procés. 

 L’assistència com a requisit per a fer l’avaluació continuada. 

 Els coneixements dels criteris d’avaluació al servei de l’avaluació dialògica i 

democràtica.  

 Revisar algunes paradoxes: en el cas de l’avaluació de la participació, es 

produeix en els estudiants competitivitat, l’ocultació i negació de la informació 

entre ells. 

 Beneficis per a l’aprenentatge de les taules de criteris d’avaluació utilitzades en 

diferents moments: abans de fer la tasca, durant l’execució d’aquesta o després 

de fer-la. 

 Disseny de diferents tipus de taules de criteris d’avaluació per a evitar 

l’automatització de l’estudiant. 

 Paper de l’estudiant en la construcció de les taules de criteris d’avaluació. 

 L’avaluació entre iguals al servei de l’avaluació sumadora i formativa. 

 El dossier de l’estudiant per a l’avaluació de l’assignatura.  

 Fer que MEDEA esdevingui una assignatura transversal en el grau en 

humanitats. 

 Desenvolupar estratègies metodològiques basades en la necessitat i la passió 

pel coneixement. 

 Les experiències d’avaluar l’estudiant com a avaluador i l’efecte en la qualitat 

de l’avaluació.  



 

 Dissenyar la tasca grupal perquè l’èxit depengui de tots, que faci que cada 

membre sigui responsable davant el grup. 
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