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Resum: 

En un moment de nous reptes que requereixen grans canvis en el món educatiu i partint del marc d’un 

currículum competencial, aquest article reflexiona sobre la importància de donar una funció 

especialment reguladora i un caràcter inclusiu a l’avaluació, més enllà de la funció qualificadora que 

se li ha donat tradicionalment. També apunta la necessitat que aquesta sigui compartida, entre mestres 

i alumnes, així com entre mestres. Igualment, parla de la importància que els infants siguin els 

protagonistes i actors principals d’aquesta avaluació, per tal que sigui eina d’aprenentatge, així com 

els permeti  continuar aprenent de forma autònoma en la seva vida adulta. 

Finalment, mostra un possible camí pel canvi a les escoles que volen millorar els seus processos 

d’avaluació cap una lògica més competencial, a través d’un projecte de millora portat a terme per l’equip 

de mestres d’educació infantil de la ZER Baix Berguedà durant el curs 2018-2019. 

 

 

Abstract: 

In a moment of new challenges that require major changes in the educational world and, starting from 

the framework of a competency curriculum, this article reflects on the importance of giving a particularly 

regulatory function and a character inclusive of evaluation, beyond the qualifying function that has been 

traditionally given. It also points to the need for it to be shared, between teachers and students, as well 

as between teachers. Likewise, it talks about importance that children are the main actors in this 

assessment, so that it is a learning tool and allows them to continue learning autonomously in their 

adult lives. 

Finally, it shows a possible path for change in schools that want to improve their evaluation processes 

towards a more competent logic, based on the improvement project carried out by the ZER Baix 

Berguedà children's education team of teachers during the course 2018-2019. 

  

Paraules clau: autonomia, treball per racons, avaluació reguladora, autoavaluació, coavaluació, 
inclusió. 
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INTRODUCCIÓ 

El context social, econòmic, cultural i laboral de 

la societat actual, ens proposa nous reptes a 

l’escola.  

Ja no té sentit la transmissió de coneixements 

aïllats i descontextualitzats que van considerar-

se vàlids per a la societat industrial  del segle 

XIX. Malgrat tots els coneixements poden ser 

útils i amplien les possibilitats per a resoldre 

noves situacions,   l’escola ha de prioritzar els 

que seran més necessaris pels infants en 

l’actual societat globalitzada de la informació i 

la comunicació. Els quals, sobretot, han de 

formar un binomi (flexible i canviant) amb les 

estratègies que els serviran per aplicar-los. És 

a dir,  els infants han de sortir de l’escola essent 

competents: han de tenir eines per  aplicar els 

coneixements o sabers adquirits de forma 

creativa i crítica en els nous contextos  

complexes que de ben segur els esperen; així 

com, per aprendre’n altres de forma autònoma i 

ser capaços de resituar-se en aquesta societat 

tan canviant i tan diferent a la de fa més d’un 

segle. Igualment, és necessari que construeixin 

uns criteris adequats que els permetin utilitzar 

tot el que saben per transformar-la  (Freire, 

2005), cap a una societat més democràtica, 

amb  justícia social i que vetlli pel món 

sostenible que desitgem. 

En conseqüència,  cal que el rol dels i les 

docents evolucioni fins a convertir-se en 

acompanyant i guia de l’alumnat, per a que 

aquest desenvolupi al màxim aquestes 

competències  en el seu pas per l’etapa 

d’escolarització, així com, per a que adopti 

estratègies que li permetin continuar-les 

desenvolupant al llarg de la seva vida. El nivell 

de desenvolupament d’aquestes capacitats o 

competències serà el que permetrà a cada 

persona mobilitzar tots els seus sabers per a 

resoldre millor o pitjor cada situació i cada 

problema que se li plantegi, a nivell personal i a 

nivell social. 

Per aconseguir-ho, ens cal repensar bé 

l’avaluació, ja que és la clau de volta que pot 

sostenir tota aquesta innovació. És molt difícil 

un desenvolupament òptim de les 

competències sense una avaluació reguladora, 

amb l’alumnat com a protagonista. Per  sortir-

se’n de les situacions i problemes que et 

planteja la vida i per millorar la societat, cal tenir 

eines per a l’anàlisi del camí i processos viscuts 

i apresos (individuals i socials), així com una 

visió àmplia i creativa de cap on cal continuar 

caminant.  

Calen, doncs, molts canvis en l’avaluació que 

fem a les escoles, cap a una lògica més 

competencial que ajudi a l’alumnat a regular els 

seus processos d’aprenentatge per a un 

desenvolupament màxim d’aquestes 

competències, durant i després de la seva vida 

escolar. 

En aquest article es vol reflexionar sobre els 

canvis necessaris en la cultura avaluadora. Per 

una banda, presenta els elements que 

caracteritzen l’avaluació competencial i els 

avantatges que suposa per als processos 

d’ensenyament-aprenentatge, des d’una  

perspectiva socioconstructivista. Així mateix, 

exposa  una possible via d’implementació 
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d’aquest canvi, a través del relat de les 

reflexions i accions del projecte de millora portat 

a terme durant el curs 2018-2019 per l’equip 

d’educació infantil de la ZER Baix Berguedà.  

Val a dir que, en el moment de redactar aquesta 

article, el projecte no està totalment acabat, ja 

que la seva total implementació i avaluació es 

realitzarà durant el curs 2019-2020. Tot i així, 

s’hi explica també com es té previst 

desenvolupar aquestes fases. 

Per acabar aquesta introducció, una anotació 

que pot clarificar la lectura d’aquest article: 

Malgrat que el projecte  de millora que es 

mostrarà s’ha realitzat per al cicle d’educació 

infantil, en tot l’article es parlarà de 

competències, entenent que les capacitats del 

Currículum d’Educació Infantil són el nucli a 

partir del qual aniran creixent i desenvolupant-

se les competències que tracten els posteriors  

currículums de Primària i Secundària (figura 1).  

Així mateix, perquè el continguts de millora del 

projecte poden ser totalment transferibles a 

altres etapes de l’educació. 

 

 

Figura 1. Departament d’Educació (2009). Del currículum 

a les programacions. Departament d’Educació. 

 

1. NECESSITATS EDUCATIVES DEL S. XXI I 

VENT A FAVOR DEL CANVI 

En el marc de la societat actual, estudis 

d’organitzacions internacionals, com 

l’Organització de les Nacions Unides per a 

l’Educació, la Ciència i  la Cultura (UNESCO) i 

l’Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE), així com 

diversos estudis en el camp de la neurociència 

apunten la necessitat de fer grans canvis en 

l’educació.  

Moltes d’aquestes propostes de canvi ja 

s’havien proposat des de la pedagogia i la 

psicologia des de finals del s.XIX i durant el 

s.XX (Freinet, Piaget, Vigotsky... entre altres). 

També van començar a aplicar-se en algunes 

escoles amb el moviment d’Escola Nova o 

Activa de principis del segle XX i, s’han 

continuat expandint cap a moltes més escoles 

a través de moviments de renovació 

pedagògica, com l’associació de mestres Rosa 

Sensat des de 1965 o el Secretariat d’Escola 

Rural de Catalunya des de 1970 (SERC), entre 

altres. Tanmateix, quan han agafat una 

importància especial i s’estan generalitzant a la 

majoria de centres educatius, ha estat a partir 

de nous estudis fets per aquestes 

organitzacions internacionals (UNESCO i 

OCDE) i dels nous currículums competencials: 

el del segon cicle d’educació infantil (2016) i el 

de Primària (2017). Els quals van acompanyats 

de l’impuls cap a la innovació que, des de 

principis d’aquest segle XXI, hi estan donant 

també altres iniciatives de renovació, 

promogudes o reconegudes pel Departament 
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d’Ensenyament, com la Xarxa de  

Competències bàsiques, Escola nova 21, 

Aliances Magnet, Educació 360,... entre altres.  

Teories pedagògiques 

La innovació pedagògica actual ha de tenir en 

compte les teories constructivistes, que ens fan 

veure la importància que els/les docents 

tinguem en compte els coneixements previs  i 

motivacions de l’alumnat. Per tal que els infants 

construeixin nous coneixements (Piaget, citat 

per Coll, 1990), cal que aquests puguin partir 

dels que ja tenen per transformar-los, el que 

Ausubel anomenava aprenentatge significatiu 

(1918-2008).  

També cal basar-se en el socioconstructivisme, 

que ens demostra que l’aprenentatge de 

cadascú està directament condicionat pel 

context i les interaccions socials en les que 

s’aprèn (Vigotsky, 1930).  En aquest sentit,  

els/les docents, per la nostra banda, hem de 

promoure el desenvolupament de l’alumnat 

creant juntament amb aquest Zones de 

Desenvolupament Potencial, i ajudar-los a 

recórrer-les (Vigotsky, 1978). Cal que fem de 

bastida (Bruner, 1976) que ajudi a encaixar els 

coneixements nous en l’estructura existent, 

deixant que sigui el mateix infant qui els 

construeixi, amb l’ajuda i acompanyament de 

les persones més capaces que estem al seu 

costat (mestres, famlies, companys/es de 

classe). 

Per la seva banda, la pedagogia crítica de 

Freire (1967) ens fa veure l’infant com un 

subjecte actiu, capaç de transformar la societat, 

si és que el deixem ser protagonista del seu 

aprenentatge, el deixem pensar i actuar, així 

com l’ajudem a construir un sentit crític. 

Els 4 pilars de l’Educació de la UNESCO 

(1996) 

En l’informe que la UNESCO va realitzar sobre 

l’educació pel segle XXI, Delors et al. (1996) 

assenyalen l’educació com a instrument 

necessari pel progrés de la humanitat, basant-

se en la DUDH (Declaració Universal dels Drets 

Humans, 1948).  Parlen de 4 pilars que han de 

ser la base de l’educació i que cal asegurar que 

totes les persones aprenguin durant la seva 

vida escolar: Aprendre a conèixer, Aprendre a 

fer, Aprendre a conviure i Aprendre a ser. 

 

Els 7 principis de l’aprenentatge de l’OCDE 

(2010) 

L’OCDE va encarregar un estudi  a Dumont et 

al. (2010), anomenat “Entorns d’aprenentatge 

innovadors” (ILE), del qual van destil·lar 7 

principis de l’aprenentatge que han de tenir en 

compte els contextos educatius per poder 

assolir els reptes de l’educació dels s.XXI. De 

forma resumida i segons una adaptació 

realitzada per la fundació Jaume Bofill (2012), a 

partir dels continguts de “The nature of learning: 

Using Recearch to inspire Practice” (OECD, 

2010), són els següents: 

1.L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 

2.L’aprenentatge és de naturalesa social. 

3.Les emocions són part integral de 

l’aprenentatge. 

4.L’aprenentatge ha de tenir en compte les 

diferències individuals. 

5.L’esforç de tot l’alumnat és clau per a 
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l’aprenentatge. 

6. L’avaluació continuada afavoreix 

l’aprenentatge. 

7. Aprendre és construir connexions 

horitzontals. 

Aquesta recerca ens demostra que “els entorns 

d’aprenentatge haurien de ser llocs en els que: 

es fomenti l’aprenentatge constructiu i 

autoregulat, es tingui en compte el context i 

sigui sovint col·laboratiu”(OCDE, 2010). 

La majoria d’aquests principis parlen de la 

necessària implicació activa de l’alumne/a en 

els processos d’ensenyament-aprenentatge i 

assenyalen com a imprescindible que 

l’avaluació formi part també dels processos 

d’aprenentatge, si volem que garanteixi el 

desenvolupament de les competències. Així 

mateix, en el Manual per a entorns 

d’aprenentatge  innovadors (OCDE, 2016), 

parla de la importància d’aplicar estratègies 

d’avaluació coherents, com “el feedback 

formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge”. 

Aportacions de la Neurociència 

Molts estudis neurocientífics recents 

corroboren també les teories pedagògiques 

comentades. Així mateix, des del meu punt de 

vista, representen una gran aportació fent 

evolucionar la imatge de la construcció del 

coneixement cap a una mena de xarxa on tot 

està connectat. La qual cosa ens fa encara més 

conscients que qualsevol acte educatiu actua 

com a una intervenció global en la formació 

integral de la persona i no en un àmbit 

determinat. 

 

Els últims estudis de neurociència  evidencien 

que, degut a les interconnexions neuronals,  les 

propostes globalitzades i emocionants són el 

camí per aprendre més i millor. També mostren 

una relació directa entre la conducta docent, les 

metes de l’alumnat i la seva motivació; ens fan 

adonar de l’enorme influència que tenen el tipus 

de interaccions i discursos que utilitzem els/les 

docents cap a l’alumnat  o que potenciem entre 

el mateix alumnat (Bueno, 2017).   

 

Currículums competencials 

Prenent com a referència els estudis comentats 

en aquest mateix apartat,  els currículums 

d’educació infantil i d’educació primària de la 

Generalitat de Catalunya vigents (2016 i 2017),  

van sorgir amb la intenció d’adaptar-se a les 

necessitats educatives de la  societat del s. XXI 

i estan escrits amb lògica competencial.  

Són currículums molt coherents amb les teories 

psico-pedagògiques constructivistes i 

socioconstructivistes; així mateix, tenen en 

compte els últims estudis de neurociència,  que 

corroboren aquestes teories. 

Per altra banda, sobretot el d’educació infantil, 

s’impregnen de mètodes sorgits dins del 

moviment d’escola nova, com  Freinet (citat per 

Vilaplana, 1990) i Ferrer i Guàrdia (citat per 

Eumo, 1990) 

 

Vent a favor 

Ben diferent al que els passava als i a les 

mestres de l’Escola Nova, ara tenim molt a 

l’abast referents teòrics que ens ajuden, així 

com les institucions catalanes i organitzacions 
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internacionals que ens afavoreixen per a portar 

a terme tots aquests canvis educatius que calen 

pel s.XXI.  

En aquests moments, no tenim cap motiu per 

continuar fent l’ensenyament tradicional que 

hem heretat del s. XIX. Ens cal superar 

conjuntament les motxilles del passat que ens 

hi retenen i abordar definitivament els canvis i 

reptes que exigeix el món actual. 

 

2. L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL COM A 

CLAU DE VOLTA PEL CANVI. 

“Si no canvia l’avaluació difícilment canviarà 

res. Per tant, una visió competencial de 

l’aprenentatge comporta canviar què, com, 

quan i per què s’avalua” (Sanmartí, 2010). 

Segons  Sanmartí, una bona avaluació 

reguladora és el motor imprescindible per 

facilitar que l’aprenentatge sigui competencial i 

crític. És el que farà conscient a l’alumnat del 

seu propi procés d’aprenentatge, per a poder 

aplicar els seus sabers i seguir aprenent de 

manera eficient al llarg de la seva vida. 

Monereo (2013) assenyala que els infants 

construeixen les estratègies d’aprenentatge en 

funció de com saben que els avaluem. Per tant, 

l’avaluació hauria de ser el primer pas que cal 

modificar per a fer innovació, ja que sí la 

canviem també canviarà la manera d’aprendre. 

I a més, serà la garantia per a que tinguem un 

feedback de com funciona i com cal adaptar el 

mètode amb el que estem ensenyant. 

 

 

Cap a una avaluació reguladora. 

En el marc d’uns paràmetres d’enfocament 

competencial dels contextos educatius, 

l’avaluació ha de formar part dels processos 

d’aprenentatge. Els infants s’han d’habituar a 

valorar allò que ja han après i com ho han 

après, saber què aprendran i com ho poden 

aprendre. Cal que  visquin i utilitzin l’avaluació 

com a reguladora dels seus aprenentatges.  

Per poder-ho fer,  cal personalitzar l’avaluació 

(Coll, 2016) i s’ha de poder viure l’error com a 

part del procés d’aprenentatge, ja que és quan 

l’error es fa conscient en el pensament que 

aprenem (Sanmartí, 2010). També cal que els 

infants sovint puguin prendre decisions de com 

millorar els seus aprenentatges i com aplicar-

los.   

Igualment, han d’aprendre a valorar el 

desenvolupament i resultat d’aquest procés. “Si 

per competència s’entén la capacitat d’actuar 

en situacions complexes i imprevisibles aplicant 

els coneixements apresos, l’avaluació ha de 

possibilitar comprovar si realment s’ha 

desenvolupat aquesta capacitat” (Sanmartí, 

2010).  

Així doncs, des d’aquesta perspectiva, no 

podem seguir fent una avaluació centrada 

només en la qualificació i realitzada des del 

professorat, al marge de l’alumne/a que 

s’avalua; malauradament, a moltes aules, la 

funció de l’avaluació encara serveix només per 

constatar en quin nivell l’infant ha assolit 

determinats sabers (en  el millor dels casos, 

competències).  

Encara que l’avaluació segueix tenint també 
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una funció qualificadora, aquesta només ens 

seveix per comprovar el que s’ha après i en quin 

grau. Sobretot, cal enfocar l’avaluació per a que 

ens doni pistes  per a regular els processos 

d’aprenentatge. I encara més important, ens ha 

de donar criteris adequats a l’hora de decidir les 

situacions d’ensenyament-aprenentatge i les 

estratègies metodològiques més adequades 

per a les característiques del grup i dels infants 

que acompanyem. 

Així mateix, fent cas de les aportacions de la 

pedagogia constructivista i de la pedagogia 

crítica, l’infant n’ha de ser el protagonista 

principal i, per tant, cal que existeixin 

principalment moments per a l’autoavaluació, a 

més  a més de la coavaluació i l’heteroavaluació 

que també són necessàries en altres moments 

(Sanmartí, 2010). 

Figura 2. Sanmartí (2010). Avaluar per aprendre.  

 

Cap a una avaluació empoderadora. 

L’avaluació competencial, si es fa des del 

respecte i amb un protagonisme l’alumnat, que 

no s’ha de sentir jutjat ni classificat, preserva la 

motivació i l’autoestima de cadascú. Quan 

identifiquem i entenem les nostres dificultats, 

així com trobem camins per millorar-les o per 

seguir aprenent, no busquem les causes de les 

frustracions en nosaltres mateixos i, per tant, 

ans el contrari, construim confiança i ganes de 

continuar aprenent.  

Cap  una avaluació inclusiva 

En el marc actual, no podem parlar de innovació 

i canvis en l’avaluació, sense parlar d’inclusió: 

“Inclusió i innovació formen part dels processos 

de millora. La inclusió és un referent de la 

innovació” (Onrubia,2018) 

 “Perquè una escola sigui realment per a 

tothom, no té cap més remei que dirigir-se 

personalment a cada un dels que en formen 

part, i respondre a les necessitats específiques, 

personals, de cadascú” (Pujolàs, 2003). 

 “Personalització significa adequar a l’alumne el 

treball que es fa a nivell col.lectiu, dins del seu 

grup, oferint-li possibilitats diferents, donant-li 

un tracte distint, si cal, afavorint que l’ajudin en 

certes activitats dins d’un mateix plantejament 

de treball, compartint els objectius generals i la 

situació de relació general de la classe”. 

(Huguet, 2006). 

Tots aquests autors/es ens fan veure que a 

l’hora de dissenyar i utilitzar estratègies, 

instruments i criteris d’avaluació cal tenir en 

compte que siguin prou amplis o flexibles per a 

que tot l’alumnat hi tingui cabuda i s’hi senti 

reconegut, tant en la seva funció reguladora 

formadora com en la funció qualificadora. 
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3. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I 

INICIATIVA PERSONAL.  

Vist que les competències d’Aprendre a 

aprendre i d’Autonomia i iniciativa personal són 

transversals i impregnen l’aprenentatge de 

totes les altres, són les primeres competències 

que hem de començar a avaluar 

competencialment. Cal ensenyar-les a  regular 

en primer lloc per a un millor assoliment de totes 

les altres. 

L’autonomia significa que la persona decideix 

per sí mateixa i fa les coses segons els seus 

propis valors i responsabilitats. La persona 

actua en l’activitat espontània a partir de la 

pròpia iniciativa (encara que sigui a proposta 

d’una altra, ho decideix per sí sola). I això 

exigeix maduresa biológica i psicológica que cal 

anar ajudant a que es desenvolupin (Chokler, 

2014). Tenint en compte una visió més social, 

hi podem afegir que una persona és autònoma 

quan és capaç de posar-se a sí mateixa les 

pròpies normes; quan no es regeix pel que li 

diuen, sinó per un tipus de normes que creu que 

hauria de complir qualsevol persona, li vingui de 

gust complir-les o no. Des de la visió de la 

pedagogia crítica, “l’autonomia dóna poder a la 

persona, li dóna dret a parlar i a transformar” 

(Freire, citat per Hernández, 2003) 

Cal acompanyar als infants de manera que, poc 

a poc, puguin “Aprendre a ser i a actuar de 

manera cada vegada més autònoma”, a 

diferenciar-se de l’adult, tot adoptant 

responsabilitats i construint valors. Tal com ja 

ens deia Piaget (citat per Coll, 1990), el 

desenvolupament de l’autonomia ha de ser la 

finalitat de l’educació, tant a nivell moral com a 

nivell intel·lectual.   

De fet, els infants neixen amb una curiositat 

innata i unes ganes de descobrir que fomenten 

el desenvolupament de l’autonomia. Moltes 

vegades, és l’actuació de mestres i famílies, per 

motius de manca de temps o de sobreprotecció 

que anem minvant l’ús d’aquesta capacitat. I tal 

com també deia Piaget (citat per Hernández, 

2008), aquestes pràctiques fan que els infants 

no estiguin tan mentalment actius. No seran 

autònoms si fan les coses perquè els ho diem, 

per evitar càstigs o rebre premis; no els ajudarà 

a tenir autonomia si se senten persones 

excloses, o no tenen el reconeixement que els 

proporciona prou seguretat personal i un nivell 

acceptable d’ autoestima. Per tot això, els 

contextos educatius que pretenen 

desenvolupar la competència autonomia, han 

d’oferir moltes oportunitats en les que l’infant, 

protagonista, pugui: enfrontar-se a reptes, 

prendre decisions pròpies, provar i equivocar-

se, sentir satisfaccions personals, autoavaluar-

se i buscar noves solucions.... 

Igualment, tenint en compte que tot això està 

molt condicionat per la capacitat de cada infant 

comprendre, posar nom i gestionar les 

emocions i les frustracions, cal garantir també: 

ambients agradables, tranquils i sense pressa, 

respectuosos, positius,...que permetin sentir-se 

bé amb un mateix/a i amb els/les altres, així 

com oportunitats per pensar i crear; en els que 

se sentin còmodes i empoderats per prendre les 

pròpies decisions. 
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  Com també diu Chokler (2014), sovint  no 

suportem el temps per buscar, provar... ens fa 

patir. Impedim l’exploració que porta al 

coneixement. Hem de veure l’infant com a 

capaç. Evitar el pobret, no és… no pot... No cal 

oblidar que, tot això no afavorirà el seu 

autoconcepte i la seva autonomia, ja que, 

constitueixen la imatge pròpia a partir del que 

reben dels altres (Winnicott, citat per Chokler, 

2014).   

Piaget (citat per Hernández, 2008), també ens 

fa pensar en un rol de mestre/a en el que hem 

de presentar el nostre punt de vista com 

qualsevol altra persona, en igualtat de 

condicions i des del respecte. Cal evitar rols 

d’adults/es transmissors i /o sobreprotectors, 

així com amb  ús d’un poder coaccionador,  que 

impedeixen que l’infant pensi i decideixi, que 

construeixi la seva autonomia. Quan corregim 

habitualment, quan fem una avaluació 

principalment qualificadora en la que l’infant no 

és protagonista, aquest intepreta que les 

respostes correctes només poden venir de 

l’adult/a.  

Per altra banda, quan acompanyem al 

desenvolupament de l’autonomia i  establim els 

criteris i instruments per avaluar-la, també cal 

tenir en compte molts aspectes que van més 

enllà de l’autonomia funcional que s’ha treballat 

tradicionalment a l’escola (de vestir-se i 

desvestir-se, tenir cura de les seves coses, de 

la higiene personal,...). Si volem que els infants 

siguin capaços de prendre decisions amb criteri 

i tinguin certa autonomia moral, convé que 

creem altres situacions d’aprenentatge que 

potencïin també els altres àmbits d’autonomia 

que hem anat comentant: l’autonomia 

socioemocional i l’autonomia per aprendre 

(Bisquerra, 2003). 

4. PROJECTE DE MILLORA SOBRE 

L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL DE 

L’AUTONOMIA. 

Context i antecedents 

Prèviament a la decisió de portar a terme el 

projecte de millora del que parlarem, l’equip 

docent de la ZER Baix Berguedà havíem 

consensuat uns principis educatius i línies de 

treball en el nostre projecte  educatiu. Així 

mateix, en els últims 7 cursos havíem gaudit 

d’assessoraments i visites a escoles que ens 

havien donat eines per a qüestionar-nos i 

reflexionar conjuntament sobre molts dels 

aspectes comentats en apartats anteriors 

d’aquest mateix article, excepte pel que fa a 

temes d’avaluació i d’autonomia. Aquestes 

reflexions prèvies feren que, en el moment de 

plantejar-nos el projecte de millora, la  

predisposició pels canvis cap a una avaluació 

amb lògica competencial fos molta. 

Per altra banda, en els dos darrers cursos, en 

els quals havíem implementat una organització 

i metodologia de Treball per Racons  d’educació 

infantil comuna a tota la ZER, s’havia manifestat 

un cert neguit i descontent sobre com es feia 

l’avaluació i sobre la falta de reflexions 

compartides en aquest tema. 

Aquest context i antecedents van fer néixer 

doncs, poc a poc, una necessitat compartida 

dins l’equip d’educació infantil, així com  a nivell 
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de tot el claustre de la ZER, de crear un sistema 

d’avaluació en clau més competencial que ens 

ajudés a millorar les nostres pràctiques i els 

aprenentatges de l’alumnat en el Treball per 

Racons. 

 

Equip de treball 

En un primer moment, l’equip de treball que va 

decidir portar a terme el projecte de millora va 

ser el d’educació infantil, format per les 4 

tutores (2 de cada escola). Era un grup de 

treball natural que habitualment es plantejava 

problemes a resoldre en el seu context de 

treball i era representatiu de les dues escoles 

de la ZER. D’altra banda, tenint en compte que, 

entre les persones directament implicades en la 

realitat que era objecte d’estudi i de canvi, 

també hi havia les mestres de suport que 

intervenen en el Treball per Racons, finalment 

vam veure important que elles també formessin 

part de la mostra (en la mesura que poguessin, 

ja que també eren membres d’altres grups de 

treball de la ZER). 

Malgrat les mestres de suport no van poder 

participar amb la mateixa intensitat ni el mateix 

temps de reunions que les tutores, utilitzant 

eines de comunicació a distància (drive i correu 

electrònic) i afegint altres reunions en petit grup 

a les diferents escoles, finalment, tot l’equip que 

intervé en el Treball per Racons d’educació 

infantil de la ZER Baix Berguedà ha estat 

l’agent investigador i qui ha pres les decisions 

pel canvi en aquest procés de millora.  La 

participació de les mestres de suport va aportar 

més riquesa en les reflexions sobre les 

pràctiques que portàvem a terme; així com una 

visió més objectiva, ja que elles no havien 

dissenyat personalment les activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació dels Racons. Per 

altra banda, vam creure que era molt important 

que hi participessin en la mesura que eren part 

de qui hauria d’aplicar els canvis que decidíssim 

portar endavant; calia que elles també hi 

trobessin significat per tal de poder aplicar-los 

de forma coordinada i coherent. 

Així doncs, el projecte de millora que exposaré 

l’està portant a terme un grup de: 4 mestres 

tutores d’infantil (2 de cada escola de la ZER) i 

3 mestres de suport en els Racons. En total, 7 

persones.  

Metodologia de treball 

Aquest projecte de millora s’ha basat en el 

model cooperatiu i coconstructiu de Lago & 

Onrubia (2011), que va comportar, en primer 

lloc,  un treball reflexiu conjunt de tot l’equip i, a 

continuació, la participació  i implicació de totes 

tant en el disseny com implementació del canvi. 

Aquest marc de treball ha estat clau, tant per 

poder aprendre i actuar conjuntament, com per 

buscar solucions consensuades i viables a les 

qüestions sobre avaluació que volíem resoldre. 

Així mateix, també ha facilitat l’existència  i feina 

de la figura impulsora que, en el paper de 

coordinadora de cicle i amb els coneixements 

adquirits en el màster de Millora de 

l’ensenyament a infantil i a primària, ha pogut 

aportar al grup documentació i elements per a 

la reflexió i metodològics que han facilitat el 
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treball; entre altres, la mateixa proposta 

d’estructura del projecte en fases i uns recursos 

discursius adequats per facilitar aquest 

enfocament cooperatiu; així com, un 

enfocament i impuls del procés de treball tenint 

en compte les reflexions de Fullan (2001) 

referents al sentit dels canvis educatius. 

Actualment, de les cinc fases que proposen 

Lago i Onrubia (2011), ja se n’han aplicat tres. 

Les dues últimes només es troben de moment 

en la fase de disseny i s’aplicaran durant el curs 

2019-2020. 

F1. Consens per a la planificació del procés. 

En una primera fase i amb el consens de tot el 

claustre i l’equip directiu de la ZER, el grup de 

treball d’educació infantil  va elaborar un 

planning de calendari, rols i tasques per tot 

l’equip (en el context de treball habitual 

d’aquest), per a portar a terme el projecte de 

millora. Tenint en compte que aquest grup 

només podria reunir-se, com a molt, 2 cops al 

mes, vam preveure que tot aquest procés 

hauria de durar gairebé 2 cursos. Tot i així, va 

caldre destinar també unes hores de treball 

individual a casa i en petit grup a cada escola. 

Formaren part també d’aquesta primera fase  la 

concreció de la metodologia de treball i la 

configuració final de l’equip, exposades més 

amunt. 

Un cop vam tenir una necessitat compartida i 

que totes estàvem motivades per abordar, vam 

definir a grans trets cap a on voldríem enfocar 

el contingut de millora: elaborar unes eines 

d’avaluació amb una lògica competencial i 

coherents amb els objectius que preteníem amb 

el Treball per Racons. 

 

F2. Punt de partida i reflexions pel canvi. 

En la segona fase, per una banda, vàrem 

realitzar un procés d’anàlisi i reflexió sobre les 

pràctiques avaluadores que realitzàvem, tot 

contrastant-les amb el que deien alguns 

referents teòrics i algunes pràctiques d’escoles 

innovadores que havíem visitat. 

En primer lloc, cada mestra va omplir un 

qüestionari individual. A continuació, la 

coordinadora en va fer un buidat i, després el 

vam comentar conjuntament. En aquesta 

posada en comú, vam comprovar que, la 

majoria de mestres optàvem per acotar els 

objectius de millora cap a fites abastables; per 

això, vam decidir, de moment, només crear 

eines per a l’avaluació competencial de 

l’autonomia, en lloc de per totes les 

competències. Vam escollir aquesta 

competència i no una altra, perquè, tot i que el 

Treball per Racons sobretot pretenia ajudar a 

desenvolupar la capacitat “d’Aprendre a ser i a 

actuar cada vegada de manera més autònoma”, 

percebíem que a les nostres aules encara hi 

havia molts infants massa depenents de les 

persones adultes o d’altres companys/es, a 

l’hora de prendre decisions i complir amb les 

seves responsabilitats. D’altra banda, també 

ens va fer decantar cap a aquesta opció el fet 

que, tal com s’ha comentat, aquesta 

competència  és una de les dues més 

importants des del punt de vista de les 

necessitats educatives actuals i per la manera 
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transversal en la que afavoreix el 

desenvolupament de la resta de competències. 

En segon lloc, vam compartir el tipus 

d’avaluació i eines que estàvem utilitzant 

cadascú en concret, referents al Treball per 

Racons i, també algunes reflexions  personals 

sobre cap on havíem de canviar. Adonant-nos 

en aquest punt del poc aprofundiment que 

havíem fet en el currículum d’educació infantil i 

els pocs elements d’anàlisi que teníem, vam fer 

una lectura individual profunda d’aquest 

document i després la vam comentar en grup,  

sobre els apartats referents a avaluació i a 

autonomia. Posteriorment,  vam poder tornar a  

analitzar les nostres pràctiques avaluadores 

amb molt més criteri. 

En aquest anàlisi, on vam valorar els punts forts 

i febles de les nostres pràctiques, vam arribar a 

la conclusió que, en general, eren massa 

espontànies i poc nombroses, així com poc 

compartides  amb tot l’equip. De forma 

sistemàtica només compartíem avaluacions 

força sumatives i qualificadores en moments 

valoració de nivells d’assoliment, com és el cas 

de les avaluacions de finals de cada 

quadrimestre; els altres moments d’avaluació 

més reguladora només eren presents en 

trobades informals, que no sempre fèiem amb 

tot l’equip. Per altra banda, les diferents 

maneres d’avaluar que utilitzava cada mestre/a 

individualment eren diverses i, no les havíem 

valorat ni consensuat mai abans amb tot l’equip 

responsable d’aquesta avaluació.  

Aquestes primeres accions ja ens van donar 

algunes pistes sobre cap on calia canviar. Però, 

abans de definir els continguts específics de 

millora, ens calia aprofundir més sobre els 

conceptes d’avaluació competencial i 

d’autonomia. Així que, en un 3r moment 

d’aquesta fase, vam engegar un procés de 

lectura individual i reflexions conjuntes sobre 

referents teòrics, orientades per algunes 

preguntes que ens havíem anat formulant 

durant la lectura del currículum. El buidat 

d’aquestes reflexions són les que, de forma 

molt resumida, es troben en els apartats 2 i 3 

d’aquest article, referents a l’avaluació i a 

l’autonomia.  

En aquest moment, vam poder consensuar 

quins havien de ser els trets més importants de 

l’avaluació competencial pel que fa a la 

l’autonomia. I, en  base a això, vam identificar 

també els elements d’adequació  i coherència 

de les pràctiques avaluadores actuals en relació 

al treball competencial, així com els aspectes 

que calia canviar. Per exemple, vam veure que 

l’espai de planificació setmanal on habitualment 

recollíem  observacions no era suficient ni el 

més adequat per a poder tenir un recull de tots 

els moments observats de cada infant, així com, 

tampoc era fàcilment consultable per a totes les 

mestres. 

 
Figura 3. ZER Baix Berguedà (2019). Reunió de l’equip 
d’educació infantil. 
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Arribades a aquest punt, vam concretar els 

objectius específics que preteníem: 

 -Crear un sistema d’avaluació reguladora 

compartit per tot l’equip. 

-Crear eines que permetessin fer una avaluació 

reguladora pels infants (formadora) i per les 

mestres (formativa). 

També vam acordar els continguts de millora 

que ens permetrien aconseguir-los: 

-Crear eines per recollir dades de forma 

sistemàtica, referents al desenvolupament de 

l’autonomia dels infants. 

-Dissenyar moments i un espai compartit per 

comentar les observacions i dades recollides, 

de forma periòdica. 

-Crear eines i espais per autoavaluar-nos i que 

ens orientessin com a mestres en la funció 

reguladora de l’avaluació, referent al 

desenvolupament de l’autonomia.  

F3. Disseny i elaboració d’eines pel canvi. 

Per a aquesta fase 3, ens va ser de gran ajuda, 

clau potser caldria dir, el nivell d’aprofundiment  

fet en l’anterior fase. Aquest ens va donar el full 

de ruta i uns criteris clars per a poder-la fer el 

disseny i elaboració d’eines de manera àgil i 

productiva.  

Els acords i eines que vam elaborar van ser els 

següents: 

-Llibretes per cada grup en els espais on hi ha 

racons, de cada escola. Tenen un apartat per 

cada infant, per poder-hi anotar observacions 

personalitzades, principalment enfocades a 

orientar les mestres (avaluació formativa) de 

com cal continuar acompanyant a l’infant i cap 

a quin nivell d’assoliment de la competència.  

-Document compartit al drive on hi recollirem 

totes les observacions de cada infant  

realitzades per diferents mestres, que ens faran 

veure el seu moment evolutiu respecte a 

l’autonomia. Aquest facilitarà la comunicació i 

coherència de tot l’equip, tant en les reunions 

d’avaluació com en les actuacions que fem 

entre una i altra reunió. 

-Sessions conjuntes de tot l’equip que intervé 

en el Treball per Racons, aproximadament un 

cop al mes, de seguiment de l’alumnat, per 

arribar a acords d’actuació personalitzada amb  

cada infant, així com de canvis metodològics o 

organitzatius que calgui realitzar. Aquestes 

seran a més a més de la sessió d’avaluació 

sumativa que ja fèiem a finals de quadrimestre. 

-Rúbrica amb indicadors i diferents nivells 

d’assoliment de cada aspecte relacionat amb el 

desenvolupament de l’autonomia, dels diferents 

àmbits: funcional, socioemocional i 

d’aprenentatge. És una  una rúbrica única per 

tots els racons, on recollirem dades de cada 

infant en més d’un racó i en moments diferents, 

per comprovar la seva evolució i cap on cal 

acompanyar-lo per a seguir desenvolupant la 

competència d’autonomia i iniciativa personal. 

En un primer moment ens havíem plantejat 

recollir dades de cada infant en tots els racons,  

amb criteris específics per a cada racó, però, 

finalment, des d’una mirada global i per la 
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naturalesa de les competències (que permeten 

resoldre situacions en qualsevol context), vam 

optar per establir criteris que ens permetessin 

observar diferents aspectes de 

desenvolupament de la competència i els graus 

d’assoliment en qualsevol racó. D’altra banda, 

vam veure que seria una eina més pràctica i 

sostenible en el temps.  

Figura 4. ZER Baix Berguedà (2019). Rúbrica per a 

l’avaluació d’Aprendre a ser i actuar de manera autónoma. 

-Graella per a l’autoavaluació o coavaluació de 

docents, amb criteris que ens ajudaran a valorar 

també en el nostre rol d’acompanyants 

(av.formativa) per garantir el desenvolupament 

de l’autonomia i una avaluació formadora pels 

infants.  

Inclou també un segon apartat sobre aspectes 

organitzatius i de funcionament. Aquesta 

graella s’utilitzarà per a realitzar observacions 

periòdiques entre les mestres que participen en 

el Treball per Racons (directes o a través de 

filmacions).  

Figura 5. ZER Baix Berguedà (2019). Graella d’observació 
de Mestres. 

Val a dir que, durant la fase 3, vam retornar a 

alguns documents consultats durant la fase 2, 

perquè, de forma paral·lela a aquest projecte de 

millora, vàrem veure la necessitat d’introduir 

alguns canvis també en el funcionament dels 

racons i en el nostre rol, respecte  al sistema de 

Treball per Racons que havíem implementat 

des del curs anterior.  

Sobretot vam aprofundir en aquelles lectures 

que ens havien mostrat una relació directa entre 

la nostra conducta docent i la motivació de 

l’alumnat, així com la influència dels tipus de 

interaccions i discursos que utilitzàvem vers els 

infants o potenciàvem entre el mateix alumnat 

(Bueno, 2017). En aquesta mateixa línia, ens 

feren reflexionar molt també algunes 

aportacions de Monereo (2016) sobre l’actitud i 

el llenguatge amb els que cal acompanyar els 

infants en una avaluació competencial: “Pensar 

és parlar amb un mateix i ho fem amb el 

llenguatge que hem adquirit en relació amb 

altres”.  
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F4. Període de prova i ajustament de la 

millora. 

Algunes d’aquestes millores han estat ja 

mínimament provades durant  l’avaluació del 2n 

quadrimestre d’aquest curs 2018-2019 ( les 

llibretes d’observacions i el document al drive). 

Tanmateix, s’acabaran d’implementar en fase 

de prova durant el 1r quadrimestre del curs 

2019-2020. Després, s’acabaran d’ajustar, 

segons la valoració feta en aquest període de 

prova. I un cop revisades, s’implementaran de 

forma definitiva durant el 2n quadrimestre del 

2019-2020. 

F5. Avaluació i continuïtat de la millora 

Un cop implementades les millores, es 

realitzarà una fase d’avaluació, amb una 

recollida i posterior interpretació de dades, que 

ens permetin valorar la validesa del canvi i cap 

on cal adaptar-lo o reorientar-lo, si és necessari. 

Per una banda, amb la rúbrica d’autonomia dels 

infants i la graella d’observació de les mestres, 

es podrà comprovar quins canvis hi ha hagut en 

unes i altres entre febrer i juny del 2020. Per 

l’altra, a finals de curs es passarà un  

qüestionari a les mestres, semblant al que 

havien respost en la fase 2 i es contrastaran les 

respostes d’abans i després del canvi; amb 

aquest es valorarà a fons com assegurar que el 

canvi es visqui en positiu i de manera pràctica 

per tot l’equip i com es pot assegurar la seva 

continuïtat.  

Aquestes observacions i recollida de dades 

periòdiques conduiran a fer unes 

interpretacions reflexionades amb tot l’equip 

que portaran a replantejar-se i/o a formar-se per 

allò que no acaba de funcionar i, també per allò 

que encara cal aprendre a fer i continuar 

canviant. Això requerirà establir, en el calendari 

de finals del 1r quadrimestre del 2019-2020 de 

la planificació de treball pedagògic de la ZER, 

uns moments d’observació, i algunes sessions 

destinades a analitzar i interpretar les dades 

recollides amb les observacions per part de tot 

l’equip d’educació infantil que intervé en el 

Treball per Racons. 

Tal com se’n parla en el “Manual per a entorns 

d’aprenentatge innovadors” (UOC, 2018), 

aquesta avaluació i altres revisions/adaptacions 

posteriors seran clau per la implementació i 

consolidació reals del procés de millora i, en un 

futur, per a possibles ampliacions. “Quan 

l’avaluació forma part de la innovació, la 

interpretació passa a formar part d’un cicle de  

construcció de coneixement col·laborativa. 

L’aprenentatge i el canvi sorgeixen d’aquesta 

indagació profunda, d’aquest procés iteratiu” 

(UOC, 2018) 

Perspectives de futur i d’ampliació. 

Un cop s’hagi consolidat aquest canvi, està 

previst analitzar les informacions extretes 

durant el procés de millora,  per revisar 

l’organització i funcionament del Treball per a 

Racons i millorar-los des d’una lògica 

competencial. També s’utilitzaran per a revisar 

les graelles d’ítems i els informes 

quadrimestrals, així com la comunicació i treball 

conjunt amb les famílies en relació al 

desenvolupament de l’autonomia (ja s’han fet 
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alguns passos que s’expliquen en el proper 

apartat).  

Fet això i, si la valoració de tot plegat és 

positiva, es preveu fer un treball similar amb la 

resta d’eixos del currículum d’eduació infantil. 

En primer lloc amb el de “Pensar i comunicar”, 

per ser fonamental i imprescindible per a 

l’adquisició de totes les competències. 

4. REFLEXIONS FINALS I CONCLUSIONS 

La continuïtat i transferibilitat d’aquest projecte 

de millora es veuen totalment viables, sempre i 

quan es pugui desenvolupar en contextos 

d’aprenentatge de treball autònom dels infants, 

com és el cas de la proposta de Treball per 

Racons que utilitzem, amb circulació lliure i 

activitats obertes i flexibles, a escollir per 

l’alumnat. Així mateix, si hi ha garantits 

moments habituals de codocència a l’aula, de 

manera que un/a docent pugui centrar-se en les 

tasques avaluadores (observacions, propostes 

d’autoavaluació i coavaluació...) i l’altre/a pugui 

garantir el funcionament habitual del Treball per 

Racons. En canvi, es veu més difícil d’aplicar en 

altres tipus de Treball per Racons més pautats 

i amb propostes més tancades i/o en aules on 

sempre hi treballa només un/a docent. 

També cal donar valor a les enormes 

possibilitats que ens dóna l’escola rural, pel fet 

que en un mateix racó poden interaccionar nens 

i nenes de diferents edats. Té lloc un 

aprenentatge dialògic molt ric entre els 

mateixos infants, que afavoreix la construcció 

de tots els aprenentatges (Vigotsky,1988) i, 

també de l’autonomia.  

També serà requisit per al seu bon 

funcionament una bona planificació dels 

moments d’observació i de posades en comú 

amb tot l’equip, en el calendari de reunions del 

curs i en els horaris de les aules, abans de 

començar el curs. 

Hem debatut reiteradament sobre si seria millor 

planificar l’observació  dels infants en alguns 

racons en concret, si caldria observar tots els 

infants en tots els racons, o bé si seria millor 

observar uns quants moments de cada infant 

sigui en el racó que sigui... No hem acabat de 

veure clar quina pot ser l’opció ideal. 

Tanmateix, de moment, fins passat el període 

prova, hem escollit la que ens sembla que pot 

encaixar millor en l’organització actual i que ens 

pot donar informació vàlida pels objectius que 

tenim: establirem un calendari que garanteixi 

l’observació de 3 infants per setmana i que tots 

hagin estat observats en més d’un racó; 

d’aquesta manera, cada quadrimestre es 

tindran almenys dues observacions de 

cadascú. Finalment hem valorat que no cal 

escollir quin ha de ser el racó en concret on 

observar-los ni establir un ordre predefinit, sinó 

que ho farem en funció de les situacions que 

sorgeixin i ens semblin més vàlides per les  

característiques personals de cada infant.  

Pel que fa a les observacions de les mestres, 

ho farem almenys un cop a principi de curs i un 

altre a finals, com a mínim. 
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Palanques pel canvi 

Reflexionant sobre altres projectes de millora 

que havíem compartit com a equip, pel que fa a 

aquest en concret, pensem que hi ha tres 

factors que han sigut claus per portar-nos a fer 

canvis reals i que pensem que els faran 

sostenibles: 

- Hem partit d’una necessitat compartida des de 

feia temps, que totes teníem la voluntat de 

resoldre. La qual, d’altra banda, donava 

continuïtat i millorava el procés portat a terme 

els cursos anteriors, d’Organització i 

funcionament del Treball per Racons des d’una 

lògica competencial. 

- Vam començar el procés a poc a poc, sense 

anar a accions concretes, sinó reflexionant molt 

a partir de referents teòrics i creant significats i 

objectius conjunts, sobre cap on calia enfocar 

els canvis i de quina manera. 

- Hem seguit un procés ben planificat, amb uns 

objectius clars, tasques i calendari per fases, 

consensuats per tothom. 

 Per altra banda, no hagués estat possible 

sense  altres factors molt importants per aquest 

procés i, probablement  per qualsevol altre: 

-La implicació, així com l’actitud constructiva i 

cooperativa de totes les membres de l’equip; 

incloent-hi la voluntat de dedicar  les hores de 

treball extra que ha suposat en alguns 

moments. 

-La inclusió del projecte en els objectius de la 

programació anual de la ZER i la realització en 

gran part dins les reunions de treball habitual de 

l’equip. 

Frens pel canvi 

El temps reduït del que disposàvem per poder 

reunir-nos, degut a altres tasques també 

necessàries pels objectius d’aquest curs de la 

ZER, ha fet que haguéssim de trobar solucions 

de treball en petit grup  a cada escola o utilitzar 

espais de treball virtual. Així mateix, en 

qüestions de manca de temps també ha 

representat  un handicap voler acotar aquest 

procés al temps que ens venia marcat pel ritme 

del màster que l’orientava: ha fet que 

comencéssim el projecte massa tard en el curs, 

que haguem pogut destinar menys temps del 

que hauria estat necessari a la segona fase i 

que no haguem pogut realitzar el període de 

prova aquest any. Valorem que hagués estat 

ideal començar la primera fase a finals del curs 

anterior.  

Per altra banda, no ens ha ajudat i ha comportat 

alentir el procés, el poc hàbit que teníem de 

reflexionar i debatre conjuntament sobre 

referents teòrics i d’analitzar les pròpies 

pràctiques. 

Resultats i espiral de canvi 

Malgrat no haver implementat tot el projecte de 

millora, s’han donat ja petits canvis, que són 

indicis per a poder començar a valorar 

positivament els objectius que ens 

proposàvem. Així com, per atrevir-nos a afirmar 

que el procés realitzat, no només garantirà una 

avaluació competencial de l’autonomia en el 
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Treball per Racons, sinó que, en un 

aprenentatge en espiral, alimentarà i millorarà 

altres processos portats a terme anteriorment. 

De ben segur que ens farà realitzar altres 

canvis metodològics i organitzatius  en el 

Treball per Racons, que afavoriran encara més 

el desenvolupament de la competència 

d’autonomia i iniciativa personal en els infants. 

Ho evidencien els petits canvis i resultats ja 

recollits aquest curs:  

- A mida que ha anat avançant el projecte s’han 

anat introduït canvis metodològics i de 

funcionament dels racons: presentar i construir 

propostes conjuntament amb l’alumnat 

prèviament a situar-les en els racons, de 

manera que tinguin més clars els objectius 

d’aprenentatge; canviar l’horari de realització 

del Treball per Racons a primera hora, per 

facilitar la presa de decisions autònoma i la 

motivació per assumir nous reptes; ampliar el 

nombre de propostes que són flexibles per a 

que tothom les pugui realitzar i personalitzar-les 

segons el seu nivell de desenvolupament de 

l’autonomia; organitzar la tria de racons, els 

materials i les propostes de manera que 

augmentin les oportunitats per a que els infants 

prenguin decisions i realitzin accions 

autònomes; elaborar alguna base d’orientació, 

conjuntament amb els infants a la rotllana, per 

orientar en propostes i processos 

d’aprenentatge concrets... 

- Aquestes mesures que s’han anat introduint, 

tot i que  no n’hem recollit  dades, ens fan 

pensar que han comportat un augment del nivell 

d’autonomia en la majoria d’infants. En tenim 

evidències per com  ha augmentat el nombre  

de nens/es que veiem més segurs/es 

(decideixen per sí mateixos/es el racó on volen 

anar i el repte que s’hi proposen), que mostren 

més esforç i autosuperació per aprendre allò 

que han pres consciència que cal aprendre 

(demanen fer propostes en aquesta direcció o 

s’atreveixen a provar de resoldre  reptes que 

sempres desestimaven),...  

També, per com ha augmentat el nombre de 

propostes de reptes per fer en els racons que 

han sigut iniciativa dels propis infants: “Puc fer 

un mapa de tresor i jugar a que el trobi el ...?”, 

“em vull fer un àlbum de dinosaures a 

l’ordinador”, “us prepararem un espectacle de 

música!”... 

Per altra banda, com més recursos per a 

treballar autònomament hi ha en els racons 

(disposició de materials, reptes decidits per sí 

mateixos...) menys dependència s’ha vist que 

tenen de les persones adultes. Ha disminuït 

molt el número de vegades que ens demanen 

ajuda i que saben esperar quan la necessiten. 

- Totes les mestres de l’equip han verbalitzat  en 

algun moment que estaven prenent consciència 

de quan i com convidaven als infants a fer 

autoavaluacions en els Racons i, que han 

introduït petits canvis en aspectes que durant el 

projecte de millora han descobert que les 

dificultaven: tenir una actitud més d’escolta i no 

tant directiva quan es fan propostes o es 

valoren conjuntament produccions que han fet 

els infants, fer preguntes adequades que 
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promoguin la metacognició dels processos 

d’aprenentatge, des del respecte i el 

protagonisme de l’infant... 

També, totes les mestres han augmentat el 

nombre de moments destinats a acompanyar 

cap a processos d’autoavaluació i coavaluació, 

en les converses que normalment s’estableixen 

amb cada infant un cop ha assolit el repte que 

es proposava en cada racó; abans, en aquest 

espai s’hi feia bàsicament heteroavaluació: es 

valoraven els resultats de forma qualificadora i 

es proposaven les propostes de millora des de 

les mestres, sense deixar que els infants fossin 

protagonistes d’aquestes reflexions. Una 

evidència que els infants han protagonitzat 

aquests processos són algunes frases que fan 

referència a estratègies que han metaconegut 

com a garantia per a resoldre situacions noves: 

“Aquests gelos ja els sé adormir, mira com 

respiro”, “Agafo la goma de l’estrella, perquè  

em va més bé per agafar fort el llapis”, “la G no 

me’n recordo com s’escriu i la vull aprendre”, 

“necessito un cartró perquè em vull fer un 

ordinador per jugar”... 

- Hem destinat una de les microreunions 

pedagògiques, que realitzem durant el curs 

amb les famílies, a parlar de com podem ajudar 

conjuntament al desenvolupament de 

l’autonomia dels seus fills/es. Així mateix, 

estem elaborant un llibret que recull aquestes 

propostes d’acompanyament, tant a casa com 

a l’escola. 

-L’eina compartida al drive que hem començat 

a utilitzar va facilitar l’avaluació de finals del 2n 

quadrimestre, en la mesura que totes havíem 

compartit prèviament les observacions i 

reflexions a tractar en la sessió d’avaluació. Així 

mateix, en una avaluació que bàsicament 

sempre havia estat sumativa i qualificadora, 

vam aprofundir en molts aspectes relacionats 

amb l’autonomia que abans ens passaven per 

alt i vam reflexionar conjuntament sobre com 

ajudar al seu desenvolupament en cada infant. 

Sostenibilitat, continuïtat i ampliació 

És la primera vegada que, com a equip, fem un 

canvi partint de  la reflexió i fonamentació 

teòrica i que no anem directament a imitar 

metodologies, materials o organitzacions que 

ens semblaven venir d’entorns innovadors. 

Pensem que, el fet que es tracti d’un canvi tan 

volgut per tot l’equip i tan ben fonamentat, junt 

amb la predisposició de totes les persones que 

el formen, seran garantia de la seva 

implementació i continuïtat. 

Així mateix, com que sembla que se’n farà una 

valoració positiva a finals del curs vinent, hi ha 

moltes possibilitats que aquest procés de 

millora s’amplïi, com he dit, cap a la millora de 

l’avaluació competencial dels altres eixos del 

currículum d’educació infantil. 

Per altra banda, tot i que aquestes eines 

d’avaluació es van plantejar inicialment per 

avaluar el Treball per Racons, servirà per 

avaluar també la competència d’autonomia en 

els altres contextos d’aprenentatge amb els que 

complementem l’horari: Treball per projectes i 

Franja de tallers específics.  
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Finalment, veient que, quan la rúbrica i graella 

d’observació creades van ser compartides amb 

tot el claustre, van obtenir el vist-i-plau de 

l’assessor que ens està ajudant a consolidar 

l’organització i metodologia del Treball per 

Racons i es van valorar com a vàlides i útils 

també per primària, es preveu que aquestes 

també puguin utilitzar-se en aquesta etapa. 

Abans d’acabar, cal deixar constància que, 

malgrat el contingut d’aquest article és fruit  d’un 

treball realitzat en equip, el qual ha mostrat la 

seva conformitat  amb el redactat,  aquest s’ha 

escrit segons les vivències i criteris subjectius 

de qui  l’escriu. 

I finalment, per tancar i com a conclusió final, 

cal dir que aquest projecte de millora ens ha fet 

veure que els canvis en l’avaluació són claus 

per a la innovació, tal com ens deien alguns 

dels referents teòrics que hem anat citant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconeixements i agraïments. 

Vull agrair a l’equip directiu i al claustre de la ZER Baix Berguedà, haver-nos permès realitzar aquest 

projecte de millora, amb el qual hem après moltíssim i hem ampliat molt el nostre coneixement en 

innovació i avaluació. Especialment, cal agrair la predisposició i implicació des del primer moment de 

l’equip de mestres d’educació infantil amb qui he compartit aquest treball, el qual ha comportat hores de 

dedicació extres a les que normalment destinarien.  

També al Pep Llenas, professor de la FUB, que ha ajudat a validar les eines creades per l’equip de 

treball,en qualitat d’assessor a la ZER per al treball de Racons. 

A la meva tutora de pràctiques, la M. Teresa Segués, que m’ha donat orientacions i ha posat al meu 

abast referents teòrics que han estat de gran ajuda per dinamitzar el projecte i redactar aquest article. 

Finalment, a la meva família, per la paciència que ha tingut i tot el suport rebut per a poder realitzar 

aquest treball. 
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