
PLA PERSONAL D’AVALUACIÓ 

Eva Vila Canadell. Alumna del Màster Universitari en Millora dels ensenyaments d’educació infantil i 
primària (UVic-UCC, UOC). Mestra d’educació primària a l’escola l’Agullola de Rupit i Pruit.  
a7aevavilae7@gmail.com 

RESUM 

L’article que es presenta a continuació té una doble finalitat: per una banda, descriure el procés d’un 
pla de millora en l’àmbit de l’avaluació, i més concretament de l’autoregulació, a partir de l’ús d’un 
instrument participatiu que té per nom "Pla personal d’avaluació" i, per una altra banda, aprofundir en 
la reflexió i anàlisi del rol de l’alumne i del mestre i les interaccions que s’estableixen entre ells 
durant la implementació d’aquest instrument. 

L’article conté el relat de les cinc fases de desenvolupament d’un pla de millora dissenyades per 
Lago, Onrubia i Huguet et al. (2012). Partint de la necessitat de millorar els processos avaluatius que 
es duen a terme a l’escola, aprofundint en la visió d’experts sobre aquesta temàtica concreta, 
analitzant les pràctiques educatives relacionades amb l’avaluació que es desenvolupen actualment a 
l’escola, definint els nostres objectius de millora a partir de les mancances més destacables, 
dissenyant l’instrument i la guia d’implementació d’aquest, posant en pràctica l’instrument i tots els 
acords concretats anteriorment i avaluant les millores implementades per poder valorar l’abast dels 
resultats, l’impacte d’aquests resultats i el grau de satisfacció dels agents involucrats i així poder 
reajustar les millores de cara al futur. 

Paraules clau: pla de millora, avaluació, autoregulació, pla personal d’avaluació, rol del mestre. 

ABSTRACT 

The article presented has two purposes: on the one hand, to describe the process of an improvement 
plan in the field of evaluation and more specifically, of self-regulation, based on the use of a 
participative instrument called “Personal Assessment Plan”, and on the other hand, thorough analysis 
and reflection on the role of the student and teacher and established interactions between them 
during the implementation of this instrument. 

This paper contains a description of the five development phases of an improvement plan designed 
by Lago, Onrubia and Huguet et al. (2012). Based on the need to improve the assessment processes 
that are carried out in schools expanding expert views on this specific topic, analyzing current 
educational practices concerning assessment in schools, defining our improvement objectives based 
on the most salient shortcomings, designing the instrument and a guide to implement it, putting the 
instrument into practice as well as the aforementioned agreements while evaluating those 
improvements implemented in order to evaluate the scope of its results, the impact of these results 
and the degree of satisfaction of the agents involved and therefore to be able to readjust future 
improvements. 

Key words: improvement plan, assessment, self-regulation, personal assessment plan, the role of 
the teacher. 
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INTRODUCCIÓ 

L’article presenta el pla de millora de centre dissenyat i desenvolupat seguint les cinc fases 
concretades per Lago, Onrubia i Huguet et al. (2012). La primera fase consisteix en l’anàlisi i la 
negociació de la demanda i la definició conjunta dels objectius i del procés d’assessorament, la 
segona en el registre i l’anàlisi de les pràctiques del professorat i la formulació de propostes de 
millora, a la tercera fase s’hi realitza el disseny de les millores de la pràctica, a la quarta el 
desenvolupament i el seguiment de les millores, i per acabar, la cinquena fase concreta l’avaluació 
de les millores i del procés i les decisions sobre la continuïtat de les millores. L’àmbit en el qual es 
desenvolupa aquest pla de millora és l’avaluació i més concretament l’autoregulació a partir d’un 
instrument participatiu que té per nom Pla personal d’avaluació. 

A continuació es detalla el desenvolupament d’aquestes cinc fases: 

Inicialment trobem la contextualització dividida en dos subapartats, el context on portem a terme el 
pla de millora i les motivacions i les evidències que ens van portar a decidir que l’autoregulació seria 
la temàtica del pla.  

Seguidament hi trobem la fonamentació teòrica, també dividida en dos subapartats, el primer situa el 
pla de millora dins l’ampli àmbit de l’avaluació i el segon se centra en l’autoregulació, temàtica 
central del pla.  

El segueix la descripció del procés de negociació amb les persones implicades en el procés de 
millora, on es van concretant els diversos elements que defineixen el pla de millora: els àmbits de 
desenvolupament, els participants i la periodicitat, per finalment elaborar el llistat de millores 
específiques del pla. 

A continuació hi trobem un apartat dedicat a l’anàlisi de les pràctiques del professorat, aquesta 
anàlisi mostra que ja s’han començat a gestar canvis en l’àmbit de l’avaluació des del primer recull 
d’informació que es va fer a l’inici de la primera fase del pla, però també ens planteja el repte de 
voler avançar un pas més.  



Tot seguit ens endinsem en el relat del disseny del pla personal d’avaluació, l’instrument que 
utilitzarem per implementar el nostre pla de millora, inspirat en el Pla personal de l’Escola El Virolai . 1

En aquest apartat també hi trobem la concreció de la implementació de les quatre millores, cal 
destacar que és en aquest moment en el qual ens adonem que el rol de les mestres serà la clau de 
l’èxit d’aquest pla de millora, és per aquest motiu que aquest apartat en parla extensament. 

A l’apartat següent s’hi desenvolupa la narració de la implementació del pla personal d’avaluació, 
aquesta està dividida en quatre subapartats: introducció del pla personal d’avaluació al grup classe, 
redacció d’objectius i propòsits concrets, aquests dos subapartats ja han estat implementats, 
seguiment del pla personal d’avaluació i valoració de final de trimestre, encara per implementar. 

Molt lligat a l’apartat anterior hi trobem els detalls del seguiment del pla personal d’avaluació, aquest 
espai de reflexió sobre la pràctica ens permet diagnosticar els aspectes positius i negatius de la 
implementació i també altres aspectes destacables que no s’havien contemplat abans. 

Per tancar la descripció del pla de millora, dediquem un apartat a concretar la proposta dels 
instruments d’avaluació que hem dissenyat per poder valorar l’abast dels resultats, l’impacte 
d’aquests resultats i el grau de satisfacció dels agents involucrats. També en aquest apartat es 
concretarà un espai de reflexió per projectar les millores de cara al futur. 

Finalment les conclusions, un seguit d’idees clau que han aparegut al llarg de l’article i a les quals 
volem donar el ressò que es mereixen. 

CONTEXTUALITZACIÓ 

Aquest primer apartat comença situant el pla de millora al context on s’ha desenvolupat, segueix 
amb les motivacions i els inputs que ens han portat a replantejar-nos el tema de l’avaluació i més 
concretament de l’autoregulació i acaba amb la posada en funcionament del pla de millora, iniciant la 
primera fase amb la definició del procés d’assessorament i també l’anàlisi de la demanda. 

CONTEXT EN EL QUAL ES PORTARÀ A TERME EL PLA DE MILLORA 

El pla de millora que us presentem l’estem portant a terme en una escola unitària d’Osona durant el 
curs 2018-19. Actualment el pla encara no ha finalitzat, i per tant, seguirà desenvolupant-se durant el 
segon i tercer trimestre d’aquest curs.  

La nostra escola compta amb quinze alumnes entre educació infantil i primària, tots ells participants 
en el pla de millora. Les mestres que intervenim a l’escola som sis, però les que hem desenvolupat 
aquest pla som quatre, tres de les quals ja fa anys que treballem com a equip. Totes quatre tenim 
com a mínim mitja jornada al centre i per tant, la possibilitat de participar activament del pla de 
millora i també de fer un seguiment i acompanyament real als alumnes tutoritzats.  

EL PLA DE MILLORA DINS L’ENFOCAMENT GENERAL DE L’AVALUACIÓ A L’ESCOLA 

 Instrument presentat al Màster en Millora dels ensenyaments d’educació infantil i primària de la UVic-UCC, 1

UOC en el marc de l’assignatura: Desenvolupament de les competències bàsiques de les àrees de 
coneixement.



Amb l’arribada a l’escola del debat sobre avaluació iniciat pel Departament d’Ensenyament amb 
l’ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i 
requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària, i revifat amb les experiències 
presentades i les activitats desenvolupades al Màster Universitari de Millora dels Ensenyaments 
d’Educació Infantil i Primària, se’ns desperta la inquietud d’analitzar l’avaluació a l’escola per així 
poder-hi introduir millores. Amb la presentació del TFM, enfocat com un pla de millora, a l’escola ens 
decidim ràpidament per abordar l’àmbit de l’avaluació. És en aquest precís moment que posem en 
marxa els engranatges necessaris per començar un pla de millora iniciant el desenvolupament de la 
primera fase d’aquest procés.  

Elaborem el calendari de treball, instrument que pauta un seguit de reunions organitzades segons 
les fases de desenvolupament d’un pla de millora.  

Realitzem un diagnòstic de la situació de l’avaluació al centre durant el curs 17-18. Aquesta 
fotografia ens mostra que a l’escola ens centrem en l’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha 
après i quantificar o qualificar els resultats dels processos d’ensenyament-aprenentatge amb 
l’objectiu d’orientar l’alumnat en els seus estudis futurs i al professorat i a les persones que 
gestionen el sistema educatiu en els canvis a introduir, per acreditar aprenentatges, o per classificar 
o seleccionar l’alumnat (Sanmartí 2010). En aquest enfocament d’avaluació, l’alumne hi té un paper 
passiu essent desconeixedor dels objectius d’avaluació, dels criteris que s’utilitzaran per avaluar-lo i 
fins i tot sense rebre els resultats i les valoracions de les mestres, que arriben directament a les 
famílies.  

Després de realitzar aquesta primera anàlisi, ens adonem que estem deixant de banda l’avaluació 
vista des de la seva funció reguladora, és a dir, per identificar les dificultats i els errors i trobar 
camins per superar-los (avaluació formativa o formadora). (Sanmartí, 2010). També veiem que tot i 
definir la nostra escola com una escola on els alumnes són els protagonistes dels seus processos 
d’aprenentatge en l’àmbit de l’avaluació això no és així.  

Durant aquestes primeres tasques de la primera fase del pla de millora l’actitud de les mestres és 
una mica distant, en aquest primer moment costa pensar en la implementació (element palpable del 
pla de millora) i això fa que el grau d’implicació sigui força baix, el rol de la coordinadora és 
persistent, entén els motius d’aquesta distància inicial i confia en l’equip de mestres i en la proposta 
de millora.  

FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

Ja situats en un context concret, i amb una primera fotografia que deixa al descobert algunes de les 
mancances de l’avaluació a la nostra escola iniciem la segona fase del pla de millora amb l’anàlisi de 
documents, informes i experiències en els quals s’aprofundeix en la temàtica de l’avaluació des de 
dues vessants amb la finalitat de fer front a aquestes mancances: en el primer dels dos subapartats 
que llegireu a continuació l’avaluació serà tractada sintèticament per a situar-nos en la temàtica 
general del pla de millora, en canvi, l’autoregulació rebrà un tracte més profund, ja que el pla de 
millora se centra en aquest concepte.  

L’AVALUACIÓ A L’ESCOLA 



Aquest punt neix de la necessitat de situar el pla de millora dins el marc conceptual de l’avaluació. 
Comencem doncs responent a la pregunta: Què vol dir avaluar? 

Avaluar, en un sentit ampli del terme, consisteix en emetre un judici de valor sobre les 
conseqüències d’una acció projectada o realitzada sobre una determinada parcel·la de la realitat 
(Hadji, 1992; Naranjo, 2005). Amb altres paraules, Mauri i Miras (1996) avaluar vol dir observar una 
realitat i valorar-la.  

En el cas concret del nostre pla de millora, focalitzem en una avaluació formadora, el supòsit central 
de la proposta de Bonniol i Nunziati (1990) afirma que una avaluació eficaç, que contribueixi 
efectivament a la regulació dels aprenentatges, ha de ser una autoavaluació que permeti que els 
alumnes regulin els seus processos de pensament i aprenentatge. Sanmartí (2010) destaca 
l’objectiu de l’avaluació formadora com una modalitat d’avaluació que persegueix desenvolupar la 
capacitat de l’alumnat per autoregular-se, concepte que desenvoluparem àmpliament al següent 
punt de la fonamentació teòrica. 

L’avaluació formadora té un seguit d’elements que li són constitutius, d’entre els quals cal destacar el 
fet que s’emet un judici, que aquest judici comporta una presa de decisions, i que comporta una 
comunicació (Mauri i Miras, 1996). 

Per poder “jutjar” què han après o què saben els alumnes, és necessari concretar uns objectius 
d’avaluació que dins del pla de millora seran els mateixos alumnes els que els redactaran, aquests 
aniran acompanyats d’uns indicadors observables que ens proporcionaran informació sobre el nivell 
de consecució de cada objectiu i aquesta informació ens servirà per justificar objectivament les 
nostres avaluacions amb caràcter qualificador. 

LA IMPORTÀNCIA DE L’AUTOREGULACIÓ 

Abans d’entrar en la connexió entre l’autoregulació i el pla de millora que presentarem a continuació, 
recuperarem la definició d’autoregulació de Jiménez (2016), que concreta que l’autoregulació es 
refereix al procés segons el qual els alumnes activen o sostenen cognicions, afectes i 
comportaments que estan sistemàticament orientats per assolir uns objectius establerts. Aquests 
objectius han de tenir unes característiques concretes. Segons Schunk (2001), han de ser objectius 
específics, susceptibles d’acomplir-se en un termini curt de temps, implicant un repte abordable i 
auto-imposats, per què impliquin un major compromís per l’alumne. 

També en aquesta línia, i remarcant un altre aspecte de gran importància, Abar i Loken, 2010; 
Azevedo et al., 2010; Boekaerts, Pintrich i Zeidner, 2000; Efklides, 2011; Greene i Azevedo, 2010; 
Winnie, 2010; Zimmerman, 2008 parlen de l’aprenentatge autoavaluat o self-regulated learning com 
un constructe multidimensional que posa èmfasi en el paper actiu de l’alumne. Ens hem adonat que 
els nostres alumnes no disposen de les competències necessàries per dur a terme processos 
d’aprenentatge autònoms que requereixen de l’establiment d’objectius d’aprenentatge, de 
planificació de l’acció, de la selecció d’estratègies i recursos necessaris i de revisió i reorientació per 
a l’assoliment dels objectius plantejats (Coll et al., 2008; 2011), i amb l’objectiu de modificar 
l’escenari que descriu aquesta cita i que encaixa amb la nostra situació actual, hem desenvolupat el 
pla personal d’avaluació, un instrument participatiu d’avaluació, que ofereix un espai per 



desenvolupar les competències d’aprendre a aprendre i d’iniciativa i autonomia personal i que entén 
l’autonomia com el resultat d’un procés d’autoregulació recolzat per la figura d’un tutor (García, 
2012).   

Com a elements importants que acompanyen l’autoregulació, destaquen la cognició i la 
metacognició, la motivació, la conducta i el context (Pintrich, 2000; Zimmerman, 2000). Ens 
centrarem en les interrelacions que s’estableixen entre aquests elements ja que aquestes ens 
ajudaran a la millor comprensió de l’autoregulació. Pintrich i Zimmerman destaquen el caràcter cíclic 
de l’autoregulació. Inicialment Zimmerman (2000) planteja un model de la interrelació dels elements 
en tres fases que és àmpliament millorat per Pintrich (2000) que el planteja en quatre fases i 
distingeix els processos que tenen lloc en quatre àrees: cognitiva, motivacional o emocional, 
comportamental i contextual (element clau que no havia contemplat Zimmerman en el model 
anterior). 

Les fases que proposa i desenvolupa Pintrich i que han estat definides per Cabero, 2013; García, 
2012; Torrano i González, 2004; Torre, 2006, són : 

 • Fase de planificació: les activitats destacables d’aquesta fase són l’establiment d’objectius, 
l’activació dels coneixements previs i del coneixement metacognitiu (es posen en marxa els 
processos de planificació comportamental i l’activació de les percepcions relatives a la tasca, la 
identificació de les habilitats necessàries per abordar-les, les estratègies, entre d’altres), l’activació 
de creences relatives a la persona (motivació, autoeficàcia, interès personal), la planificació del 
temps i de l’esforç que s’haurà d’emprar (comportament) i l’activació de les percepcions relatives al 
context en el qual s’ubica la tasca. 

 • Fase de monitorització o auto-observació: que implica la consciència cognitiva, emocional i 
conductual sobre l’execució de l’acció de l’aprenentatge. En aquesta fase, s’activen els processos 
que fan que els alumnes siguin conscients del seu patró motivacional, del seu propi comportament, 
de l’esforç i de les característiques de la tasca i del context de l’aula.  

 • Fase de control i regulació: implica el control dels aspectes que estan essent monitoritzats. 
El control pot tenir diferents formes en funció de l’àrea (cognitiva, motivacional, comportamental o 
contextual). En aquest punt, cal destacar que resulta difícil diferenciar entre la fase d’auto-observació 
i la fase de control cognitiu ja que la majoria de les vegades, succeeixen de manera simultània 
(Pintrich, Wolters i Baxter, 2000).  

 • Fase de reflexió: fa referència a l’avaluació del procés des de les diferents àrees, és a dir, té 
a veure amb els judicis de valor i les avaluacions que els alumnes realitzen sobre la seva execució 
de la tasca en comparació amb criteris prèviament establerts (per ell mateix o pel docent), les 
atribucions que es realitzen sobre els èxits o fracassos, les reaccions afectives que experimenten en 
funció dels resultats i les avaluacions generals sobre la tasca i l’ambient de classe.  

Aquestes quatre fases guiaran l’aplicació del pla personal d’avaluació. Les mestres haurem d’oferir 
ajuda educativa als alumnes perquè mica en mica ells siguin capaços de gestionar aquestes fases 
de manera cada vegada més autònoma, prenent consciència dels processos que realitzen i prenent 
decisions sobre aquests mateixos processos. Tenim clar que aquest propòsit és molt ambiciós a 



educació infantil i primària, però considerem fermament que és en aquest context en el que s’ha de 
promoure la seva introducció. L’acompanyament del mestre en tot aquest procés serà la clau. 

El pla de millora que estem portant a terme també se sustenta en una concepció sòcio-
constructivista que apunta que els alumnes amb bona capacitat d’autoregulació acadèmica, 
disposen de millor capacitat d’aprendre a aprendre (De la Fuente et al., 2008; Heikkilä i Lonka, 2006; 
Zusho, Pintrich i Coppola, 2003) així com d’un millor rendiment acadèmic (Dignath i Büttner, 2008; 
Dignath, Büttner i Langfeldt, 2008; Núñez et al., 2006; Zimmerman, 2011). D’aquesta manera, els 
alumnes amb alts nivells d’autoregulació, destaquen per les característiques següents (García, 2012; 
Martín et al., 2010; Mauri et al., 2009, Sanmartí, 2010): 

 • Saben què fer, quan i en quines qüestions precisen d’ajuda. Saben crear ambients favorables 
d'estudi i aprenentatge, començant pel lloc adequat per estudiar, passant per estratègies orientades 
a evitar distraccions de caràcter intern i extern i arribant a buscar i demanar l'ajuda acadèmica 
necessària tant a professors com a companys quan observen dificultats. Saben com plantejar les 
demandes per a què les ajudes els resultin útils.  

 • Saben quines són les seves capacitats i coneixements, així com el que han de fer per 
aconseguir aprendre, les estratègies que a ells els van bé. A més a més, són capaços d'ajustar el 
seu comportament a les tasques o activitats d'aprenentatge que se'ls proposen, monitoritzant-lo per 
mitjà de la retroalimentació contínua del seu pensament (mediat pel llenguatge).  

 • Disposen de competències socials i es relacionen positivament amb els qui els poden ajudar.  

 • Relacionen l’aprenentatge amb metes i interessos personals, toleren les dificultats de les 
tasques i accepten la necessitat d’ajuda. Són conscients de les seves emocions, mostrant-se 
capaços de controlar les emocions negatives de manera que els perjudiquin el menys possible quan 
realitzen les tasques. D'aquesta manera, poden automotivar-se per sentir-se competents.  

 • Són conscients de la relació entre el procés d’autoregulació i l'èxit acadèmic. Així, a l'hora 
d’enfrontar-se a diferents tasques d'aprenentatge tenen clara la rellevància de la seva activitat i 
implicació personal per poder dur-les a bon port, demostrant capacitat per definir els seus propis 
objectius. 

 • Porten a terme el seu aprenentatge a través de la posada en pràctica d'una sèrie 
d’estratègies d'aprenentatge de tot tipus (cognitives, metacognitives, motivacionals i de suport) a les 
que concedeixen gran importància. No només això, sinó que tenen consciència de les relacions 
entre les seves estratègies autoreguladores i els objectius d’aprenentatge.  

 • Supervisen l'eficàcia dels seus hàbits i estratègies d'aprenentatge, canviant si ho consideren 
necessari una estratègia per una altra que considerin més eficaç, o reestructurant l'ambient físic o 
social per a la consecució dels fins perseguits, demostrant així iniciativa personal i perseverança en 
la tasca.   

 • Es mostren capaços de generalitzar i transferir les estratègies autoreguladores a situacions 
diverses, tant acadèmiques com de la vida quotidiana, així com de la creació i adopció d'estratègies 
futures de funcionament.  



EL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ 

Les dues primeres fases del pla de millora s’entrellacen. Realitzem la concreció pertanyent a la 
negociació de la demanda de la primera fase paral·lelament a la confecció de la fonamentació 
teòrica de la segona fase. Al final d’aquest procés de negociació concretem les quatre millores 
específiques del pla. 

ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT  

El pla personal d’avaluació (figura 1) és un document transversal dividit en quatre blocs: aspectes 
personals, com aprenc, amb els companys i amb les famílies. De base, aquest document ajuda a 
desenvolupar els àmbits d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal (aspectes 
personals, amb els companys i amb les famílies). Després cada alumne podrà decidir en quins altres 
àmbits centra els seus objectius concrets (com aprenc). Podem definir el pla personal d’avaluació 
com un document guia de la vida escolar de l’alumne. 

Figura 1. Pla personal d’avaluació 

Durant el treball en claustre sorgeix la proposta de, en un futur, quan els alumnes estiguin 
acostumats a aquest nou enfocament metodològic, ampliar el bloc de com aprenc, de manera que 
es puguin marcar objectius de cadascun dels àmbits.  

ELS PARTICIPANTS EN EL PLA PERSONAL D’AVALUACIÓ 

EL PLA PERSONAL D’AVALUACIÓ  
D’EN/ DE LA 

……………………………………………………… 

CURS:………………………………………….. 

ANY:…………………………………………. 

trimestre:………………………………………… 

OBJECTIU

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 
1A REVISIÓ TRIMESTRAL      2A REVISIÓ TRIMESTRAL        FINAL DE TRIMESTRE

  

AUTOAV.      M.           F.           AUTOAV.       M.           F.            AUTOAV.      M.           F.

PROPÒSITS

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  

ASPECTES PERSONALS

OBJECTIU

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 
1A REVISIÓ TRIMESTRAL      2A REVISIÓ TRIMESTRAL        FINAL DE TRIMESTRE

  

AUTOAV.      M.           F.              AUTOAV.      M.           F.              AUTOAV.      M.           F.

PROPÒSITS

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

COM APRENC

OBJECTIU

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 
1A REVISIÓ TRIMESTRAL      2A REVISIÓ TRIMESTRAL        FINAL DE TRIMESTRE

  

AUTOAV.      M.           F.            AUTOAV.      M.           F.               AUTOAV.    M.         F.

PROPÒSITS

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

AMB ELS COMPANYS

OBJECTIU

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 
1A REVISIÓ TRIMESTRAL      2A REVISIÓ TRIMESTRAL        FINAL DE TRIMESTRE

  

AUTOAV.      M.           F.            AUTOAV.      M.           F.            AUTOAV.      M.           F.

PROPÒSITS

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

AMB LA FAMÍLIA VALORACIÓ DE FINAL DE TRIMESTRE 

LA MEVA VALORACIÓ

LA VALORACIÓ DE LES MESTRES

LA VALORACIÓ DE LA MEVA FAMÍLIA



La proposta inicial és que el pla personal d’avaluació sigui un document gestionat a tres bandes 
entre la mestra tutora (que fa d’enllaç amb tot l’equip de mestres que intervenim amb l’alumne en 
concret), l’alumne tutoritzat i la família.  

Durant les sessions dedicades a la definició i concreció del pla ens plantegem la possibilitat 
d’introduir un espai de co-avaluació. Després de debatre-ho arribem a l’acord de crear un espai de 
treball entre iguals per: 

- comentar els objectius formulats i els propòsits definits. 

- ajustar o reformular algun objectiu, propòsit o instrument.  

Els motius que justifiquen aquesta decisió són que els alumnes es puguin centrar en els seus propis 
objectius, propòsits i instruments de seguiment i que puguin interioritzar aquest nou enfocament 
metodològic. 

EL ROL DE LES MESTRES 

Les mestres tenim dos rols diferenciats en la implementació d’aquest instrument: 

 1. Acompanyar a l’alumne en el procés de redacció dels objectius i dels propòsits. És en aquest 
moment que haurem d’ajustar al màxim la nostra intervenció per aconseguir que l’alumne 
redacti uns objectius que compleixin les característiques concretes que destaca Schunk 
(2001): objectius específics, susceptibles d’acomplir-se en un termini curt de temps, implicant 
un repte abordable i autoimposats per l’alumne. També haurem de donar suport a l’alumne 
en la redacció dels propòsits, uns propòsits que hauran de ser directament observables i molt 
concrets ja que ens serviran d’indicadors d’avaluació. Aquests propòsits, sovint hauran d’anar 
acompanyats d’instruments que ens permetin registrar-los, serà en aquesta mateixa sessió 
que els decidirem i confeccionarem. 

 2. Avaluar els objectius elaborats amb l’alumne fixant-nos en els propòsits que decidim 
conjuntament. Utilitzarem els instruments que creem per a realitzar-ne el seguiment i la 
informació que ens proporcionin aquests instruments seran les evidències que ens ajudaran 
a fer una avaluació que realment respongui a uns criteris d’avaluació directament 
observables.   

El ROL DE L’ALUMNE 

L’alumne, com el mestre, té dos rols diferenciats en la implementació del pla:  

 1. Redactar els objectius i propòsits del seu propi pla, sempre amb l’acompanyament de la 
mestra, i confeccionar els instruments de seguiment dels propòsits. S’intentarà que de 
manera progressiva l’alumne pugui realitzar aquestes tasques de manera més autònoma, 
sense perdre de vista que fem referència a tasques molt complexes.  

 2. Avaluar els objectius redactats per ell mateix. Per fer-ho tindrà en compte els propòsits que 
s’havia marcat i en registrarà el seu seguiment als instruments creats amb aquest objectiu, la 
informació que li proporcionin aquests instruments seran les evidències que l’ajudaran a fer 
una avaluació que realment respongui a uns criteris d’avaluació directament observables.  



PER QUÈ LES FAMÍLIES? 

Involucrar les famílies en el pla personal d’avaluació respon a vàries demandes i necessitats:  

 - fer participar a les famílies en el procés d’avaluació dels seus fills/es.  

 - posar sobre la taula el rol de les famílies en l’educació dels seus fills/es, la co-responsabilitat 
dels processos que realitzen els nens i nenes al llarg de la seva vida escolar.  

 - ampliar la comunicació família - escola. 

 - oferir a les famílies la possibilitat de conèixer des de dins un instrument d’avaluació i per tant, 
viure en primera persona l’enfocament d’avaluació de l’escola (aquesta és una demanda de les 
famílies).  

EL ROL DE LA FAMÍLIA 

El rol de la família en el desenvolupament del pla personal d’avaluació consisteix en avaluar els 
objectius plantejats pels seus fills/es. Cal tenir en compte que hi poden haver objectius impossibles 
d’avaluar des de casa, les mestres tenim present aquest fet i abans de fer arribar els plans a les 
famílies indicarem quins són aquests objectius.  

Les famílies rebran el pla en quatre ocasions al llarg del trimestre, la primera només hauran de llegir 
els objectius i propòsits plantejats pels seus fill/es per poder-los observar durant el trimestre, les 
dues següents hauran de valorar el grau d’assoliment dels objectius plantejats pel seu fill/a en una 
graella (assoliment satisfactori, notable o excel·lent), la tercera vegada que el rebin, al final del 
trimestre, a més a més de fer l’avaluació a la graella hauran de fer un escrit sobre el procés al llarg 
del trimestre i la situació final de cada objectiu. 

COM FEM ARRIBAR EL PLA PERSONAL D’AVALUACIÓ A LES FAMÍLIES? 

Deixarem que siguin els alumnes els que expliquin cara a cara el pla personal d’avaluació a les 
seves famílies. Les mestres els farem arribar una carta amb una descripció bàsica del pla i 
informació pràctica per posar-lo en funcionament. 

Un cop començat el segon trimestre, abans de fer la primera avaluació del pla, hi haurà les reunions 
amb cada família on s’aclariran tots els dubtes que tinguin.  

PERIODICITAT I AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 

El desenvolupament del pla personal d’avaluació planteja un mínim de quatre tutories 
individualitzades mestra - alumne per trimestre, aquestes es realitzaran a les franges de docència 
compartida. Una sessió inicial a l’inici del trimestre, en la qual s’hauran de redactar els objectius, 
decidir els propòsits i dissenyar i confeccionar els instruments de seguiment. Una sessió al final de 
cada mes, en les quals caldrà valorar l’evolució dels objectius i revisar, si cal, els objectius, propòsits 
i/o instruments del pla, al final dels dos primers mesos s’haurà de valorar el grau d’assoliment de 
cada objectiu plantejat en una graella (assoliment satisfactori, notable o excel·lent), la tercera 
vegada, al final del trimestre, a part de pintar la graella també s’haurà de fer un escrit sobre el procés 
al llarg del trimestre i la situació final de cada objectiu.  



A educació infantil la qualificació dels objectius es farà amb els colors del semàfor: verd = excel·lent, 

taronja = notable i vermell = satisfactori. 

A primària s’utilitzarà una columna amb 3 caselles: 3 caselles pintades = excel·lent, 2 caselles 
pintades = notable i una casella pintada = satisfactori.  

En qualsevol cas, si l’alumne ho necessita es podran realitzar més tutories, aquestes també es faran 
a les franges de docència compartida. 

Al final d’aquesta primera concreció, moment en què tanquem la primera fase del pla de millora, 
elaborem el llistat de millores específiques que es concretaran a la tercera frase: 

- Els alumnes es plantegen els seus propis objectius. 

- Els alumnes es plantegen un seguit de propòsits per afavorir l’assoliment dels objectius que ells 
mateixos han redactat. 

- Les mestres i els alumnes es troben un cop al mes per avaluar el pla personal d’avaluació. 

- Les mestres tutoritzen individualment als alumnes. 

Aquestes primeres concrecions, i les reflexions que les han acompanyat ens han ajudat com a equip 
de treball a visualitzar el pla personal d’avaluació, aquest fet ha provocat un augment de la motivació 
del grup de treball i això ha fet augmentar també la nostra implicació en el desenvolupament del pla 
de millora. 

ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES DEL PROFESSORAT  

Seguim amb el desenvolupament de la segona fase recollint i analitzant les nostres pràctiques 
educatives en relació amb l’avaluació. 

Inicialment fem un recull de totes les activitats relacionades amb l’avaluació que es fan a l’escola al 
llarg d’un mes, decidim fer aquest recull al llarg d’un mes i no d’una altra unitat de temps o 
organitzativa, com podria ser una unitat didàctica, perquè aquest instrument és un instrument global i 
volem que l’enfocament de l’anàlisi també ho sigui. El recull ens mostra que després del diagnòstic 
que es va fer el curs 17-18 ja s’han començat a introduir canvis que permeten la participació i 
implicació de l’alumne en algunes de les activitats d’avaluació i que l’ajuden a prendre consciència 
dels seus propis processos, aquesta anàlisi també ens mostra que la presa de decisions per part 
dels alumnes encara no està integrada en les nostres pràctiques avaluatives.  

Tot i els canvis que detectem, la nostra mirada va una mica més enllà, volem que el nostre rol 
afavoreixi al màxim el desenvolupament de les competències personals i socials dels nostres 
alumnes de manera que siguin capaços d’autoregular-se: prenent consciència dels seus processos 
educatius i prenent decisions sobre aquests mateixos processos. 

Tanquem aquesta segona fase amb moltes ganes de donar forma al pla personal d’avaluació i 
d’ajustar-lo a les necessitats concretes de cada grup d’alumnes que l’utilitzarà. L’equip de treball 
cada vegada veu més a prop el moment de la implementació i això fa que la implicació i la motivació 
augmentin considerablement. A mesura que avancen les fases, les mestres integren també els 



procediments que acompanyen el pla de millora i els entenen, elements que també n’afavoreixen el 
seu desenvolupament. 

DISSENY I AJUSTOS DE L’INSTRUMENT 

Arribem a la tercera fase amb una idea ben clara de l’instrument que volem utilitzar per implementar 
el nostre pla de millora. Només ens falta donar-li el format que ens sembli més adequat. Per fer-ho 
seguim la mateixa línia del Pla personal de l’escola El Virolai. 

La primera pàgina del pla personal d’avaluació (figura 1) és la portada, on hi ha una fotografia de 
l’alumne, el seu nom, el curs, l’any i el trimestre en el que es desenvoluparà el pla, tota aquesta 
informació escrita pel mateix alumne. El cos del pla el formen quatre pàgines, una per cada bloc: 
aspectes personals, com aprenc, amb els companys i amb la família. Aquestes quatre pàgines tenen 
totes el mateix format: un espai pels objectius, un espai amb les graelles d’avaluació i un espai pels 
propòsits. Finalment hi ha un parell de pàgines per poder redactar les valoracions de final de 
trimestre, un espai per l’alumne, un per la mestra i un per la família. 

Amb un primer disseny elaborat, adaptem el pla a les diferents franges d’edat que l’hauran d’aplicar: 
tipologia de lletra, espaiat, número de blocs i número d’objectius per bloc.  

Amb el disseny del pla personal a la mà, iniciem la concreció de les millores específiques, un 
document que ens ajudarà a aproximar la nostra actuació durant la posada en pràctica de les quatre 
millores del pla. 

Aquesta concreció consta de quatre apartats per cada millora:  

- la delimitació i descripció de la millora, el rol de la mestra, aspecte que reprendré més endavant, i 
els indicadors i/o elements observables que a la quarta fase ens serviran per fer el seguiment de 
les millores. 

- l’anàlisi i concreció dels canvis, amb un seguit de preguntes que ens ajuden a prendre consciència 
de les qualitats del canvi que volem desenvolupar i una petita explicació del reajustament del 
temps per encabir cada millora concreta al dia a dia de l’escola. 

- una selecció i elaboració de materials i instruments per facilitar la introducció de la millora, en 
aquest cas un recull de frases i comentaris que ens guiaran en la implementació de la millora 
durant la seva introducció, desenvolupament i tancament. 

- finalment, l’acord del procés d’introducció i avaluació de les millores, amb un calendari molt 
específic de la implementació. 

Aquest document és un document flexible, que si cal, es modificarà després de desenvolupar les 
millores per ajustar-lo tan com sigui possible a la realitat. 

Reprenem en aquest moment el rol de la mestra per remarcar que durant l’elaboració de la 
concreció de l’aplicació de les millores ens adonem que la intervenció de la mestra és la clau de l’èxit 
d’aquest pla de millora. Aquest document de concreció especifica acuradament quin ha de ser 
aquest rol: 



“La mestra acompanyarà aquesta elaboració d’objectius i encaminarà als alumnes en la seva 
redacció, tenint en compte que és la primera vegada que els alumnes afronten una demanda 
d’aquest tipus. La mestra es mostrarà pròxima a l’alumne, animant-lo i convidant-lo a expressar-se i 
a donar les explicacions i argumentacions que trobi pertinents.  

La mestra acompanyarà aquest plantejament de propòsits i ajudarà a l’alumne a concretar-los tant 
com sigui possible, cal que aquests propòsits siguin directament observables. Hem de tenir en 
compte que és la primera vegada que els alumnes afronten una demanda d’aquest tipus. La mestra 
es mostrarà pròxima a l’alumne, animant-lo i convidant-lo a expressar-se i a donar les explicacions i 
argumentacions que trobi pertinents.  

La mestra haurà d’exposar a l’alumne la valoració dels diferents objectius. Aquesta valoració s’haurà 
d’haver pactat anteriorment amb l’equip de mestres. La valoració haurà de ser tan objectiva com 
sigui possible, utilitzant la informació que ens proporcionin els instruments que s’elaborin a la sessió 
inicial per fer el seguiment dels propòsits marcats. Cal que la mestra utilitzi un vocabulari proper a 
l’alumne. Cal que tot i que no sempre el resultat de la valoració sigui positiu, s’enfoqui la valoració de 
manera positiva, intentant que l'alumne no s’enfonsi ni s’enfadi, sinó al contrari, que tingui ganes de 
millorar. Tractant l’error com una oportunitat d’aprenentatge.  

La mestra haurà de cuidar el vincle que es creï amb els seus tutoritzats, oferint-los un espai per 
comunicar-se tranquil·lament i amb confiança.” 

Aquesta descripció defineix un rol molt concret de l’acompanyament que ha de fer cada mestra als 
seus alumnes per aconseguir que siguin ells mateixos els que arribin a establir els seus objectius, 
propòsits i instruments de seguiment, parlem clarament d’un canvi de mirada en l’acció tutorial. 

Arribem a aquest punt amb la inquietud que genera implementar un instrument per primera vegada, 
no sabem quina serà la reacció dels alumnes quan ens trobem individualment per iniciar aquest 
treball tan personal, per tant, tampoc ens podem imaginar ben bé com haurem d’actuar. Tot i així 
tenim clar el nostre rol general i treballarem per implementar-lo amb èxit. 

IMPLEMENTACIÓ 

Després de mesos treballant en el desenvolupament del pla de millora i en el disseny del pla 
personal d’avaluació arriba el moment de posar en pràctica els nostres acords, iniciem el 
desenvolupament de la quarta fase del pla de millora. Aquest apartat presenta la implementació del 
pla personal d’avaluació i està organitzat en quatre subapartats: introducció del pla personal 
d’avaluació al grup classe, sessió inicial: redacció d’objectius i propòsits concrets, seguiment del pla 
personal d’avaluació i valoració de final de trimestre. 

INTRODUCCIÓ DEL PLA PERSONAL D’AVALUACIÓ AL GRUP CLASSE 

Abans d’iniciar les tutories individuals realitzem una sessió conjunta per tots els alumnes de primària 
durant la qual presentem el pla personal d’avaluació, també aprofitem aquest moment per demanar 
als alumnes que comencin a pensar quins són els aspectes que voldran millorar (objectius) de cada 
bloc. 



La reacció dels alumnes davant la proposta és engrescadora, hi ha nens que expressen en veu alta 
aspectes a millorar (objectius), hi ha altres alumnes, els més petits, que fan comentaris divertits per 
falta de comprensió, finalment entre les explicacions de les mestres i els comentaris dels alumnes 
sembla que tots entenen el funcionament de l’instrument i els seus objectius principals. 

SESSIÓ INICIAL: REDACCIÓ D’OBJECTIUS I PROPÒSITS CONCRETS - Fase de planificació, 
Pintrich (2000) 

Totes les tutories comencen omplint la portada del pla (figura 2), les mestres aprofitem aquest 
moment per trencar el gel, cal tenir en compte que quan girem la portada entrarem en un espai molt 
íntim i personal.  

Figura 2. Pla personal d’avaluació d’una alumna de quart de primària 

En general no és espontani que els alumnes enfoquin la seva mirada cap a ells mateixos, les 
mestres, a través de preguntes i comentaris que busquen la reflexió dels alumnes intentem arribar a 
aquesta mirada introspectiva (figura 3). Amb la mirada introspectiva activada, que comporta 
l’activació del coneixement metacognitiu i de creences relatives a la persona Pintrich (2000), iniciem 
el procés de redacció dels objectius. Als alumnes els costa posar paraules als seus pensaments, en 
aquest moment les mestres els animem a parlar sense por (figura 3). Mica en mica augmenta la 
confiança en ells mateixos, perden la por a dir el que realment pensen i conjuntament trobem les 
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S'ESCRIU B 
 

                                                 BL (BLau, poBLe)   
 
DAVANT DE L i R 

 
                                                 BR (BRamar, arBRe)
 
 
 
 
 
QUAN ALTERNA AMB UNA                     llop --> lloBa
 
P EN LA MATEIXA FAMÍLIA

 
DE PARAULES                                              sap --> saBer
 
 
 
 
 
DESPRÉS DE M               aMBulància, eMBolica...
 

I malgrat tot, sovint no tenim manera de saber amb 
quina de les dues grafies (b o v) s’ha d’escriure un mot. 

En aquest cas, ens cal llegir molt i aprendre les 
paraules de memòria.

S'ESCRIU V 
  

 
EN LES TERMINACIONS                 

 
DE L'IMPERFET                                 cantaVa, parlaVes,
 
D'INDICATIU DELS                           miraVa, arribàVem,
 
VERBS DE LA PRIMERA                  jugàVeu, acabaVen
 
CONJUGACIÓ                                   
 
                                                 

 
QUAN ALTERNA AMB                            haUré --> haVia
 
EL SO U EN UNA PARAULA                  blaU --> blaVa
 
DE LA MATEIXA FAMÍLIA                     beU --> beVia                             
 
 
 
 
DESPRÉS DE N               iNVent, caNVi, eNViar
 

I malgrat tot, sovint no tenim manera de saber amb 
quina de les dues grafies (b o v) s’ha d’escriure un mot. 

En aquest cas, ens cal llegir molt i aprendre les 
paraules de memòria.
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EN PARAULES QUE SONEN IGUAL PERÒ 

 
                 QUE TENEN SIGNIFICAT DIFERENT                              

 
Vaca/Baca

 
Vell/Bell

 
Vuit/Buit

 
Veure/Beure

 
Vena/Bena

 
                     ...                      

 
EN ELS PSEUDODERIVATS, QUE SÓN PARAULES 

 
CULTES QUE PROVENEN DIRECTAMENT DEL LLATÍ I 

 
NO PAS DEL PRIMITIU CATALÀ

 
llaVi/laBial

 
proVa/proBable, proBabilitat

 
moViment/moBilitat, mòBil

 
saBer/saVi, saViesa

 
...

 

Data:
ANÀLISIS V/B 

Títol del llibre: Número de pàgina:

BL BR

ALTERNA AMB UNA P EN LA MATEIXA FAMÍLIA DE PARAULES

MB NV

TERMINACIONS DE L’IMPERFET D’INDICATIU DELS VERBS DE LA PRIMERA 
CONJUGACIÓ

ALTERNA AMB EL SO U EN UNA PARAULA DE LA MATEIXA FAMÍLIA

PARAULES QUE SONEN IGUAL PERÒ QUE TENEN SIGNIFICAT DIFERENT

V B

PSEUDODERIVATS

ALTRES

Gener CALENDARI DE SEGUIMENT INGRID

* Autoavaluació: VERD. Avaluació de la mestra: BLAU. Avaluació dels companys: LILA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
DISS
ABT
E

DIUM
ENG
E

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Gener CALENDARI INGRID - MARTINA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



paraules per acabar redactant els objectius, acompanyem aquest moment amb comentaris que 
ajuden a revisar l’objectiu (figura 3). 

Figura 3. Transcripció i anàlisi de l’enregistrament de la redacció d’un objectiu. 

A continuació arriba el moment de decidir quins seran els propòsits que ajudaran a l’alumne a assolir 
o a millorar l’objectiu marcat. Aquesta tasca és simplificada pels alumnes afirmant que si l’objectiu 
diu A ells no podran fer B. Però les mestres anem una mica més enllà volem que cada alumne pugui 
registrar que no fa B i també volem que trobi actuacions que el portin a no fer B, li demanem que 
planifiqui el temps i l’esforç que haurà d’emprar i que activi també les percepcions relatives al context 
en el qual haurà d’ubicar la tasca (Pintrich 2000). Aquest enfocament augmenta la complexitat de la 
tasca i més en aquesta primera ocasió, ja que els alumnes no poden recuperar propòsits, estratègies 
o instruments d’altres plans personals d’avaluació perquè aquesta és la primera vegada que 
l’utilitzem. Pels motius que acabo d’exposar, majoritàriament hem sigut les mestres les que hem fet 
propostes als alumnes sobre què podrien fer per millorar en els seus objectius. Aquestes propostes 
han estat tan ajustades a les característiques de cada alumne com ha sigut possible. 

Un aspecte clau de tot el procés de redacció, tant dels objectius com dels propòsits, ha estat el 
silenci (figura 3). En un espai de reflexió cal temps per pensar, per reestructurar el pensament, per 
organitzar el discurs… l’enfocament que hem donat al pla personal d’avaluació ofereix aquests 
silencis tant als alumnes com a les mestres. 

ANÀLISI DE L’ENREGISTRAMENT: REDACCIÓ D’UN OBJECTIU, PROPÒSITS I 

INSTRUMENTS CORRESPONENTS 

La transcripció que analitzaré a continuació és de l’enregistrament d’una alumna de 2n 

redactant per primera vegada un objectiu al seu pla personal d’avaluació amb 

l’acompanyament de la coordinadora del pla de millora que també intervé per primera 

vegada en la redacció d’un pla. L’anàlisi que faré serà del rol de l’alumna i del rol de la 

mestra. Finalment recuperaré l’evidència de la fase III: Concreció de l’aplicació i 

comprovaré si el que allà s’havia descrit s’ha produït a la realitat. 

Abans de començar a redactar l’objectiu, la mestra demana a l’alumna de recordar com 

està organitzat el Pla personal d’avaluació. La mestra fa preguntes per assegurar-se que 

l’alumna comprèn el significat de les paraules que fa servir. I proposa a l’alumna que sigui 

ella la que trii per quin bloc començar. 

Mestra: Doncs comencem. A veure, l’altre dia vam explicar una mica com funciona i 

vosaltres heu tingut una mica de temps per pensar en coses que volíeu millorar sobre 

vosaltres mateixos. Si tornem a recordar un moment els blocs, quins eren? 

Alumna: Aspectes personals. 

Mestra: Aspectes personals, què volia dir això? 

Alumna: Nosaltres mateixos. 

Mestra: Després teníem… 

Alumna: Amb els companys 

Mestra: Amb els companys, molt bé, que és aquest que és blau, també… 

Alumna: Com aprenc. 

Mestra: I… 

Alumna: Amb la família. 

Mestra: I tu ja has pensat alguna cosa d’aquestes quatre que tinguis ganes de millorar?

Quina és la que tens mig al cap de tots quatre? De quin tens alguna idea? Per quin vols 

que comencem? Vaja, tu tries. 

Alumna: Amb els companys. 

Mestra: Amb els companys, perfecte. 

La mestra fa preguntes per acotar la situació a millorar de l’alumna. 

Mestra: Què creus que has de millorar o que t’agradaria millorar de la relació que tens 

amb els companys? 

Alumna: Mmmmm…. amb els companys… 

Mestra: T’agradaria millorar alguna cosa amb un nen en concret o amb tots en general? 

Alumna: En general. 

Mestra: En general, molt bé. I quin aspecte de la relació amb els teus companys 

t’agradaria millorar? 

Alumna: No sé. 

Mestra: Pensa si és més de l’hora de classe o  és més de l’hora del pati. 

Alumna: A l’hora del pati. 

Mestra: A l’hora del pati, bé ja anem acotant. 

Inicialment a l’alumna li costa focalitzar en ella mateixa, tot i així la mestra l’escolta. Li fa 

preguntes per assegurar-se que el que proposa no és una millora personal sinó una 

queixa sobre els companys.  

Alumna: Perquè a l’hora del pati hi ha bastantes discussions… 

Mestra: Molt bé. I tu com et comportes quan hi ha discussions? 

Alumna: Bueno intentant arreglar-les. Però és que… és una mica difícil perquè és que hi 

ha vegades que hi ha un nen i hi ha un nen petit i després pues estem jugant a un joc i 

hem de triar equips i després el gran tria tots els grans i el petit es queda tots els petits i 

després els grans fan, diuen, ens prometen que quan juguem ells tres ja no estaran ja no 

es faran l’equip junts contra els altres que després ho fan un altre cop junts contra… 

Mestra: I tu quin paper i pots fer en això? Perquè es tracta de pensar millores sobre tu 

mateixa, de la teva relació amb els companys, però als altres no els podem canviar 

nosaltres, s’han de canviar ells oi?  

Alumna: Si 

Mestra: Llavors, com creus que pots ajudar a que això sigui millor, o a que no hi hagi 

tantes discussions? Com ho podem fer això?  

Tu et posiciones o no et posiciones quan hi ha una discussió d’aquestes, et posiciones vull 

dir si et poses de part d’algú? 

Alumna: Quan hi ha una discussió, el que fem és: amb els companys juguem al joc 

perquè  és que si no ens passarem tota l’hora del pati sense fer res i després juguem al 

joc, tot i que sigui desigualat. 

Mestra: Val, però pensem un moment eh, l’objectiu és que tu puguis millorar alguna cosa 

de la teva relació amb els companys. 

Alumna: Si 

Mestra: Llavors, quan a l’hora del pati hi ha discussions tu formes part de la discussió, tu 

també t’enfades? 

Alumna: No. Jo m’enfado perquè és injust que siguin tots els grans contra tots els petits. 

La mestra ajuda a l’alumna a veure que la seva proposta no és personal i intenta 

reconduir la conversa. 

Mestra: Llavors potser no anem per bon camí perquè hem de trobar una cosa que tu hagis 

de millorar de com et relaciones amb els teus companys, m’entens? 

Alumna: Si 

Mestra: No si els companys fan coses que s’haurien de millorar, nosaltres no els hi podem 

demanar, ho han de decidir ells d’acord? Tu has de pensar en tu mateixa, sempre que et 

relaciones amb els teus companys quina cosa hi ha que es pugui fer millor, a vegades jo 

t’he hagut de cridar l’atenció a classe i t’he dit home això no pot ser i era de relació amb 

els companys o… i no passa res perquè ho diem per millorar oi que si? no ens enfadem, 

però home s’ha de vigilar perquè és com si jo et dic una cosa mal dita a tu, a tu et sabrà 

molt de greu, llavors pensa una cosa teva que diguis… això a vegades punxo, però ho vull 

fer millor perquè no pot ser que faci aquestes coses així. 

Finalment l’alumna, comença a expressar un objectiu propi, en aquesta ocasió la mestra 

intenta ajudar a l’alumna a discernir entre l’objectiu i el propòsit. Cal remarcar que aquest 

és el primer objectiu tan per la mestra com per l’alumna, es nota que hi ha moments per 

pensar, que hi ha frases que costen d’acabar…un fet natural en una experiència nova. 

Alumna: És que ho sé però no sé com explicar-ho. 

Mestra: Tu xerra, ja ho anirem decidint. 

Alumna: Pues que amb els altres companys, també bueno, els hem de deixar pensar i 

deixar que aprenguin. 

Mestra: Perquè què et passa a tu a vegades? 

Alumna: Que em poso nerviosa i…bueno…els hi…no sé com dir-ho… 

Mestra: Que potser tu ja saps la resposta? 

Alumna: Si. 

Mestra: I et costa esperar-te. 

Alumna: Si 

Mestra: Molt bé, doncs veus això si que és una cosa important. Com ho podríem explicar? 

Bueno, l’altre també era important però no era teva, era dels altres oi que si? Molt bé, 

aquesta cosa és teva. Molt bé, com ho podríem explicar per escriure-ho aquí? Tenim tres 

línies. Què volem millorar? 

Alumna: Saber esperar-me i sense dir la resposta. És que no sé. 

Mestra: Val, l’objectiu és saber esperar-te o que els altres les puguin dir? Pensem-ho bé. 

Alumna: Que els altres les puguin dir i que m’esperi a no dir-les. 

Mestra: Potser esperar-te ho haurem d’escriure aquí, oi que sí? Perquè és el propòsit, què 

farem per aconseguir que els altres puguin dir les respostes? M’esperaré…d’acord? Val, 

pensem bé la frase que escriurem aquí. 

Alumna: Deixar que els altres diguin la resposta. 

Mestra: Podem dir: deixar que els meus companys? Et sembla? Val. Fica la mà a sobre si 

et va millor per escriure. 

Alumna: Mmm… els companys… 

Mestra: Deixar… a veure com ho direm? 

Alumna: Deixar als meus companys…Deixar als meus companys…dir… 

Mestra: Dir o pensar? 

Alumna: Pensar la resposta. 

Un cop l’objectiu ja està redactat, la mestra el rellegeix, el fa rellegir a l’alumna, li demana 

a l’alumna si està segura del que ha escrit o el vol modificar. 

Mestra: Molt bé. Alguna cosa més aquí a l’objectiu? El teu objectiu és: Deixar als teus 

companys pensar la resposta. 

Alumna: Si. 

Mestra: Només pensar-la? 

Alumna: I no dir-la, bueno… 

Mestra: A veure, tornem a llegir l’objectiu? 

Alumna: Deixar als meus companys pensar la resposta. 

Mestra: Ja està? Perfecte. Doncs fem un punt, no?  

Amb l’objectiu tancat, arriba el moment de pensar en els propòsits per assolir-lo. L’alumna 

té molt clar que per millorar ha de pensar en altres coses, bàsicament no dir la resposta. 

Però juntes busquem un instrument que ens ajudi a registrar si ho ha aconseguit o no. 

Dissenyar aquest instrument és el més complicat per l’alumna, però de cara al futur, quan 

els alumnes ja hagin vist diversos instruments de diferents plans personals segur que 

tindran idees per participar del disseny. 

Mestra: Molt bé, i què podem fer perquè els teus companys puguin pensar. Què pots fer 

tu? 

Alumna: No dir-la. 

Mestra: Però, no dir-la clar, si fins ara se t’ha escapat, com ho faràs per no dir-la. Quan et 

vinguin ganes de dir-la què pensaràs o què faràs? 

Alumna: Pensar una altra cosa. 

Mestra: Pensaràs una altra cosa? 

Alumna: No ho sé. 

Mestra: Què podríem fer que ens ajudés a no dir-la? Què et sembla que et serviria? 

Perquè això sobretot quan et passa que no deixes pensar als teus companys? Perquè tu 

a vegades treballes amb els nens grans i a vegades treballes amb els més petits, oi que 

si? Quan et passa això? 

Alumna: Amb els més petits. 

Mestra: Quan estàs amb els més petits, molt bé. Per tant, hem de trobar què podem fer 

quan estàs amb els petits, que em sembla que hi fas música, algun dia mates, algun dia 

català… 

Alumna: Si. 

Mestra: Poc eh, català poc. Doncs quan estàs amb ells què podem fer perquè no se 

t’escapin les respostes. A part de pensar en una altra cosa, ha de ser una cosa que 

puguem tocar o que puguem fer… perquè pensar, a vegades el cap se’n s’envà oi que si? 

Què podríem fer? Per controlar-ho això. 

Per exemple: a veure, imagina’t que agafem el teu horari i marquem tots els dies que 

comparteixes amb els petits, totes les hores d’acord? Per exemple: el dimarts al matí vas 

a fer matemàtiques amb ells em sembla. 

Alumna: Si 

Mestra: Doncs aquesta la pintaríem, i una cosa que podries fer és al final de la sessió, 

pensar molt bé si durant aquella sessió has sigut capaç de fer-ho, has sigut capaç de mig 

fer-ho o no has sigut capaç de fer-ho. I posar-hi un gomet per exemple que sigui: vermell 

si no, taronja si si i verd si perfecte. I podries demanar-li a la mestra, que fes el mateix, 

que ella et digués què pensa ella, la mestra que t’acompanyi en aquell moment i així 

sabríem si a totes les hores que estàs amb ells els hi has deixat o no. Perquè a vegades 

un dia potser et lleves i estàs una mica enfadada o a vegades tenim mals dies, oi que si? I 

aquell dia et costa més, llavors si has ficat un gomet que no és verd el pròxim dia potser 

t’hi fixaràs més, oi que si? I estaràs més atenta? Et semblaria això? 

Alumna: Vale. 

Mestra: Si, llavors el teu propòsit quin és, no dir la resposta, oi que no? 

Alumna: Si 

Mestra: Posem-ho aquí. 

Mestra: Val i com ho farem doncs hem quedat? 

Alumna: Amb bueno, amb una un…com es diu…un, com és diu…un horari. 

Mestra: Molt bé, ho podem fer molt breu, fes un parèntesis si vols, poses: horari. 

Alumna: Parèntesis? 

Mestra: És així oi? I què hi posarem a l’horari? Quin horari serà? 

Alumna: El dels petits 

Mestra: Pots posar: horari que comparteixo amb els petits. Si no t’hi cap posa’l aquí sota. I 

què hem quedat que hi posaríem aquí a l’horari? 

Alumna: Unes hores, bueno les hores que estic amb els petits. 

Mestra: Què hi posarem? 

Alumna: Hi posarem, les hores que estic amb els petits 

Mestra: Les marcarem i després? 

Alumna: I després, bueno jo hauré de pensar com m’he portat aquella hora, si els hi he 

deixat dir, no els hi he deixat o si els hi he deixat molt. 

Mestra: I com ho marcarem? 

Alumna: Amb gomets. 

Mestra: Molt bé, posem: horari que comparteixo amb els petits, fem un punt. Podem 

posar: gomets semàfor, oi que si que et semblen bé els tres colors del semàfor, ho dic 

perquè tothom els entén. 

Alumna: Si. 

Mestra: I tu t’hauràs de valorar i a qui més li demanarem que et valori? 

Alumna: A la mestra. 

Mestra: Seré jo la mestra? 

Alumna: No. 

Mestra: No, perquè jo mai no estic amb tu quan estàs amb els petits. Per tant, a qui li 

haurem d’explicar això, pensa amb quines mestres estàs? 

Alumna: La Cristina, l’Ana i la Rosa més o menys. 

Mestra: La Rosa o l’Alèxia? 

Alumna: L’Alèxia. 

Mestra: L’Alèxia el dimecres oi? Oi que si?  

Alumna: Si 

Mestra: Ah no que fas proposta tu el dimecres. 

Alumna: Si 

Mestra: Doncs així no, ahh música. Doncs si. 

Per tant: horari que comparteixo amb els petits. Gomets semàfor. Qui ho farà? 

Alumna: Jo i les mestres. 

Mestra: Molt bé i oi que hem obert un parèntesi aquí? Potser l’hem de tancar oi?  

Alumna: Si. 

Abans d’acabar, revisem el propòsit/instrument acordat i ens adonem que podria ser 

encara més complert. 

Mestra: Molt bé. Alguna altra cosa creus que podem fer per observar si dius o no dius la 

resposta quan li toca a un company? Qui més, a qui més li, si tu has de millorar, deixar als 

meus companys pensar la resposta, hi ha algú més que hi estigui involucrat amb aquest 

objectiu? Tu, la mestra… 

Alumna: I els companys. 

Mestra: Ahhh i els companys, que els voldries afegir aquí o no?  

Alumna: Si.  

Mestra: Els hi voldries demanar? 

Alumna: Si. 

Mestra: Si? Et sembla que seria una bona manera de saber si realment millores o no? 

Doncs esborrem el parèntesi i hi posem els companys? 

A veure, haurem de pensar molt bé com ho fem això eh, oi que si?. Tindrem l’horari… 

Alumna: Tanco el parèntesis? 

Mestra: Exacte. Si, tindrem l’horari, per exemple aquesta franja serà amb els companys, oi 

que si? Fins a l’hora del pati? Llavors aquí el que podem fer és el següent. Farem una 

franja per tu, perquè hi puguis posar el teu gomet, una franja per la mestra perquè hi pugui 

posar el seu gomet i una franja pels companys perquè hi puguin posar el seu gomet. 

Normalment a baix com treballeu quan vas a fer matemàtiques? 

Alumna: Treballem tots junts en una taula. 

Mestra: Doncs podem fer dues coses: que cada nen posi el gomet que pensi, perquè clar 

tu tens una relació amb un nen però amb un altre en tens una altra, oi que sí? Llavors, 

que cada nen de la taula opini o que tots s’hagin de posar d’acord i decideixin el gomet 

que et posen. Què prefereixes? Quina de les dues? 

Alumna: Que tots. 

Mestra: Que tots junts? Que es posin d’acord? 

Alumna: Si. 

Mestra: Llavors, quan baixis a fer les mates abaix t’hauràs d’emportar el teu horari i els 

gomets, i al final, un moment i prou, només serà un moment, ho treus i ho penseu i ho 

enganxeu. Seràs tu la responsable de que cada dia això surti. 

Alumna: Si. 

Mestra: Molt bé, ja en tenim un. 

Si fem una mirada enrere i recuperem l’evidència de la fase III titulada: Concreció de 

l’aplicació, ens adonarem que durant el desenvolupament de les dues millores 1 i 2 

(plantejament d’objectius i de propòsits) que s’apliquen en aquest enregistrament es 

segueixen els guions que s’havia marcat al document, s’utilitzen les frases que s’havien 

proposat i la mestra desenvolupa el rol que havíem descrit. 

És cert que sobretot a la millora 2 la mestra guanya protagonisme, ja que l’alumna (de 

segon) no té clar quin propòsit es pot marcar per fer el seguiment de l’objectiu. Creiem 

que aquest protagonisme podrà ésser traspassat a l’alumna en futures aplicacions, ja que 

aquesta ja tindrà en ment exemples d’instruments de seguiment. Aquest serà un dels 

punts que haurem de seguir controlant de cara a futures aplicacions. 



Un cop finalitzades les sessions individuals inicials, els alumnes s’emporten els plans personals a 
casa per presentar-los a les seves famílies. Les mestres hi adjuntem una carta introductòria per 
ajudar-los en la comprensió del pla i també per anunciar-los que durant la reunió que es farà amb 
cada família a l’inici del segon trimestre s’aprofitarà per parlar dels dubtes que puguin sorgir sobre el 
pla i que els alumnes no hagin pogut resoldre. En aquest mateix moment, els alumnes activen tots 
els propòsits per assolir o millorar els objectius plantejats.  

SEGUIMENT DEL PLA PERSONAL D’AVALUACIÓ - Fase de monitorització o auto-observació i 
Fase de control i regulació Pintrich (2000) 

Les accions i observacions acordades s’aniran realitzant al llarg del trimestre durant el qual s’haurà 
de fer un seguiment del pla personal d’avaluació. Al final de cada mes de classe, es farà una tutoria 
individual per avaluar i revisar els objectius plantejats. Durant aquesta tutoria, els alumnes i les 
mestres justificarem les nostres valoracions sobre cada objectiu amb el suport de la informació que 
ens proporcionin els instruments de seguiment elaborats a la sessió inicial i posats en pràctica al 
llarg del mes durant el qual els alumnes hauran d’activar la consciència cognitiva, emocional i 
conductual sobre l’execució de l’acció relacionada amb l’objectiu de millora i també el control sobre 
aquesta mateixa acció, Pintrich (2000). L’objectiu de l’ús de la informació que ens proporcionen 
aquests instruments és assegurar l’objectivitat de les valoracions aconseguint una avaluació que 
realment respongui a uns criteris d’avaluació directament observables.  

Aquest també serà el moment per revisar si aquests instruments realment afavoreixen la millora i/o 
assoliment de l’objectiu concret, en el cas que no sigui així, serà el moment de modificar-los. Un cop 
fetes les valoracions a l’escola, els alumnes s’emportaran els plans personals a casa i faran 
l’avaluació amb les famílies. 

VALORACIÓ DE FINAL DE TRIMESTRE - Fase de reflexió Pintrich (2000) 

El cicle del pla s’acabarà amb una sessió individual d’avaluació al final del trimestre. L’objectiu 
d’aquesta avaluació serà fer una valoració final dels diferents objectius en relació als propòsits 
establerts. En aquest cas, els tres agents participants en el pla hauran de fer una petita redacció del 
grau de consecució de cada objectiu en relació als indicadors prèviament establerts. Hi haurà 
objectius que es podran donar per assolits i per tant tancats al final d’aquest trimestre, d’altres 
possiblement hauran de seguir vigents al pla personal d’avaluació del tercer trimestre. 

SEGUIMENT DE LES MILLORES 

Finalitzades aquestes sessions inicials ens asseiem per fer el seguiment de les dues primeres 
millores implementades, acció que tanca la quarta fase del pla de millora. Les sensacions generals 
són molt positives, els aspectes més destacables són: 

La capacitat de tots els alumnes de plantejar-se els seus propis objectius i els propòsits que els 
ajudin a millorar-los o assolir-los i la motivació, implicació i bona disposició amb la que ho han fet. 

L’aprofundiment de l’anàlisi personal que activa l’ús del pla personal d’avaluació, els alumnes posen 
paraules a pensaments i sensacions que fins ara només eren al seu cap i que ni s’havien plantejat 



poder-los abordar, aquest fet afavoreix l’assoliment de les competències d’aprendre a aprendre i 
d’iniciativa i autonomia personal. 

El clima de complicitat que es crea entre les mestres i els alumnes un cop els objectius i propòsits 
estan redactats pel fet de tenir un tema en comú tan personal. 

Per altra banda també hi ha aspectes negatius o a millorar: 

El temps que hem dedicat a les sessions inicials ha estat més del que havíem predit, creiem que la 
causa principal d’aquest fet és la inexperiència tant dels alumnes com de les mestres, pensem que 
de cara a pròximes implementacions, aquest temps es reduirà perquè els alumnes ja sabran activar 
des de l’inici la mirada introspectiva que hem comentat anteriorment i també hauran tingut temps per 
pensar en nous objectius i propòsits per assolir. 

La complexitat dels objectius és un altre aspecte a destacar, està clar que un objectiu complex és 
exigent amb l’alumne i amb la mestra i per tant ens fa créixer i aprendre a tots, però en aquesta 
ocasió hi ha hagut algun objectiu sobre el qual no hem sigut capaces de concretar propòsits, tot i així 
estan redactats i hem demanat a les famílies que també ens ajudin a encaminar-los. 

Un altre aspecte que hem resolt in situ ha estat la flexibilitat amb els alumnes més petits. Inicialment 
havíem pensat que com a mínim cada alumne es plantejaria un objectiu per bloc, després de la 
primera implementació amb una alumna de segon de primària vam veure que això seria gairebé 
impossible i vam decidir que els alumnes d’educació infantil només es plantegessin un objectiu del 
bloc que volguessin. També vam decidir que als dos primers cursos de primària, si algun alumne 
tenia dificultats per plantejar-se un objectiu sobre un bloc concret, no forçaríem la situació sinó que el 
deixaríem en blanc. 

En aquest mateix document s’hi recull la valoració dels indicadors concretats a la tercera fase. 
Aquesta ens mostra que els objectius i propòsits plantejats són molt personalitzats i específics, però 
encara poden millorar aspectes com el format, l’observabilitat i avaluabilitat i el fet que siguin 

objectius susceptibles d’acomplir-se en un termini curt de temps, implicant un repte abordable.  

Tots aquests aspectes es tindran molt en compte en la pròxima implementació, per controlar-ne la 
seva evolució. 

Per últim també cal destacar la gran ajuda que ens ha proporcionat la concreció de la implementació 
que vam realitzar a la tercera fase, haver parlat del que podia passar durant el desenvolupament de 
les diverses millores, haver elaborat un recull de preguntes i comentaris per guiar-nos en aquesta 
pràctica nova ha estat clau ja que ens ha permès actuar més relaxadament i en una mateixa 
direcció. 

VALORACIÓ DEL PLA DE MILLORA I DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA PERSONAL 
D’AVALUACIÓ 

El disseny de la cinquena i última fase contempla la valoració del pla de millora i de la implementació 
del pla personal d’avaluació i està prevista pel final del curs 18-19, quan aquest instrument ja hagi 
tancat dos cicles complets. Com ja hem comentat anteriorment, aquesta avaluació ens servirà per 
poder valorar l’abast dels resultats, l’impacte d’aquests resultats i el grau de satisfacció dels agents 



involucrats. Totes aquestes dades les utilitzarem per reajustar les millores i crear un full de ruta per 
pròximes implementacions. 

- Recull de dades de les millores implementades: aquesta informació ens servirà per comprovar si 
les millores han estat implementades amb èxit. Quants objectius ben redactats, realistes, 
personalitzats i específics ha sigut capaç de plantejar-se cada alumne? Quants propòsits ben 
redactats, realistes, personalitzats i específics ha sigut capaç de plantejar-se cada alumne? La 
valoració de quants dels objectius de cada alumne han millorat al final del trimestre? 

- Activitat Manual thinking  sobre l’impacte de les millores: Realitzarem una pluja d’idees amb una 2

estratègia Manual thinking per recollir les idees del claustre sobre l’impacte global del procés de 
millora que hem viscut, les idees que generi aquesta estratègia les organitzarem en un mapa 
conceptual que ens mostrarà l’impacte del pla de millora a l’escola. 

- Enquestes als agents participants (mestres, alumnes i famílies): aquestes ens serviran per 
comprovar el grau de satisfacció dels agents participants durant el procés d’introducció del pla (Et 
va ajudar a entendre el pla personal d’avaluació la sessió de grup que vam fer a classe abans de 
començar-hi a treballar?), durant el procés de redacció del pla (T’has sentit acompanyat/da per la 
teva tutora?), durant el procés de seguiment i avaluació del pla (T’has sentit còmode amb els 
comentaris que t’ha fet la mestra sobre la teva evolució?) i al final de pla (Creus que el pla 
personal d’avaluació t’ha ajudat a millorar en els objectius plantejats?). 

Finalment, per tancar el pla haurem de dissenyar un nou full de ruta que ens guiï durant un període 
de temps determinat tenint en compte totes les dades recollides en les diverses activitats de 
valoració. Per dissenyar aquest full de ruta respondrem a un seguit de preguntes ja recollides a 
l’ordre del dia de la sessió de tancament del pla de millora: Cal seguir aplicant les millores 
introduïdes? Cal ampliar el bloc de com aprenc de manera que els alumnes es plantegin objectius 
per tots els àmbits d’aprenentatge? (com va proposar una mestra a l’inici del pla) Cal limitar els 
canvis introduïts a un grup d’alumnes en una franja d’edat concreta? Per quin motiu? Ara que ja hem 
tancat el pla de millora, quin seguiment creieu que n’hem de fer? Sessions de suport? Graella 
d’avaluació de les millores implementades per comptabilitzar si el pla personal d’avaluació és 
efectiu? 

Abans de tancar aquesta última sessió es repartirà a totes les participants al pla de millora un 
document d’avaluació d’aquest procés. La finalitat d’aquest document és recollir informació per 
poder millorar en la implementació de plans de millora futurs. 

CONCLUSIONS 

Les conclusions que us presentem a continuació responen als dos objectius marcats a l’inici de 
l’article: el desenvolupament del pla de millora i l’anàlisi del rol del mestre i l’alumne i les seves 
interaccions en la implementació del pla personal d’avaluació. També recull les dificultats que han 
aparegut al llarg d’aquest procés. I finalment una petita projecció de futur. 

 Manual thinking és una eina que facilita el treball en equip en un format eficaç i amable per elaborar mapes 2

visuals del pensament de grup.



Primerament, volem destacar que el desenvolupament del pla de millora ens ha ofert la possibilitat 
de realitzar un treball en equip molt ben estructurat a través de les fases que proposen Lago, 
Onrubia i Huguet et al. (2012). En el nostre cas concret, aquestes fases no han seguit un ordre 
estrictament cronològic, algunes s’han realitzat simultàniament i d’altres s’han reprès en algun 
moment per revisar-les i ajustar-les a les necessitats que teníem, aquesta flexibilitat ha enriquit 
considerablement el desenvolupament del nostre pla de millora. 

Seguidament, volem remarcar que durant tot el procés de desenvolupament hem tingut en compte 
les dues dimensions de treball que planteja aquest enfocament, hem aconseguit crear i mantenir una 
relació de col·laboració i co-responsabilització entre totes les participants en el grup de treball i 
també hem assegurat l’avenç en la concreció dels canvis i millores introduïdes (Lago, Onrubia i 
Huguet et al. 2012). Les diferents fases del treball en equip ens ha portat a analitzar les nostres 
pràctiques, revisar creences i desenvolupar idees conjuntament a partir de la bibliografia 
seleccionada, dissenyar un instrument d’avaluació, acordar les diverses concrecions per apropar les 
nostres actuacions, compartir les inquietuds de la implementació i abordar-les col·laborativament, 
reflexionar sobre la importància del nostre rol i valorar conjuntament les nostres intervencions per 
poder-les millorar. Una gran quantitat de processos compartits que ens han ajudat a madurar com a 
claustre. 

Volem puntualitzar també que l’instrument participatiu personalitzat d’avaluació que hem dissenyat i 
implementat durant el desenvolupament del pla de millora per potenciar la capacitat d’autoregulació 
dels alumnes ens ha ofert un espai d’ensenyament-aprenentatge dels àmbits d’aprendre a aprendre i 
d’iniciativa i autonomia personal, àmbits que actualment, en poques ocasions es treballen 
explícitament a les escoles.  

Per altra banda, també volem destacar la importància de compartir aquest instrument amb les 
famílies, aquesta col·laboració ens permet treballar conjuntament per caminar cap al benestar dels 
nostres alumnes i també cap al desenvolupament de les seves competències socials i personals. 
Seria estrany abordar aquestes competències tan transversals sense tenir-los en compte. 

El model d’acompanyament que hem dissenyat per implementar aquest instrument, un model 
pròxim, respectuós, ajustat i relaxat, on el silenci hi és molt present, afavoreix clarament el 
desenvolupament de la presa de consciència i de la presa de decisions dels alumnes. A mesura que 
avançàvem en el desenvolupament del pla de millora ens vam adonar que aquest model 
d’acompanyament tan conscient i específic era la clau de l’èxit d’aquest pla.  

Però durant el desenvolupament del pla de millora també han aparegut elements que han dificultat el 
procés, tots ells han estat gestionats i reconduïts pel grup de treball aconseguint un equilibri que ens 
ha permès superar-les i assolir els nostres propòsits. 

La poca implicació inicial de les participants del grup de treball ha estat una d’aquestes dificultats 
que s’ha anat reconduint a mesura que avançava el pla de millora i ens acostàvem al moment de la 
implementació, els motius d’aquesta desmotivació inicial estan justificats. Per començar la 
coordinadora del grup portava mesos estudiant el funcionament d’un pla de millora en el moment de 
la posada en marxa del pla fet que la feia estar molt connectada amb el procés, en canvi les altres 



mestres era la primera experiència que hi tenien, el punt de partida de les dues parts era molt 
distant. Per altra banda, les característiques de l’escola i el rol de cada mestra en ella tampoc no 
afavorien aquesta implicació, la totalitat del claustre participa en el pla de millora com també 
participa en totes les altres activitats, formacions, reunions… que es fan a l’escola, això obliga a 
totes les mestres a tenir molts fronts oberts sense la possibilitat de crear comissions o departaments. 
També cal tenir en compte que inicialment, el pla de millora té un enfocament força teòric, aquesta 
desconnexió inicial de la pràctica diària tampoc no va facilitar aquest primer moment, amb el ritme 
frenètic del dia a dia a l’escola costava veure el lligam entre la feina diària i la proposta de la 
coordinadora. 

La manca de temps per a gestionar el pla ha estat una altra dificultat a destacar. Tot i haver creat un 
calendari de reunions molt específic, no sempre s’han pogut realitzar aquestes trobades 
presencialment, per sort, totes les mestres estem connectades online i aquesta eina ens ha ajudat a 
avançar el pla quan sorgien imprevistos, com visites d’inspecció per avaluar una mestra interina en 
pràctiques, visites de l’EAP fora de calendari, reunions amb l’Ajuntament, reunions de pares… 

Per acabar amb les dificultats, també volem parlar del temps que hem dedicat a les sessions inicials 
de la implementació del pla personal d’avaluació amb els alumnes, molt per sobre del que havíem 
previst. Aquest fet ens ha obligat a allargar el període de trobades inicials. Pensem que el motiu 
d’aquesta dificultat rau en la inexperiència tant dels alumnes com de les mestres. Hem dedicat molta 
estona a arribar a una mirada introspectiva, hem de tenir en compte que parlem d’alumnes 
d’educació infantil i primària, i també que per l’enfocament del disseny de l’instrument que hem 
utilitzat ens plantejàvem acompanyar als alumnes a arribar a aquesta mirada per ells mateixos. En 
pròximes implementacions supervisarem si el temps d’aquestes trobades inicials es redueix. 

Tanquem aquest article a la meitat de la quarta fase del pla de millora. El nostre objectiu a curt 
termini és tancar el cicle del pla personal d’avaluació i posteriorment realitzar la cinquena fase del 
pla de millora per poder avaluar les millores implementades i valorar l’abast dels resultats, l’impacte 
d’aquests resultats i el grau de satisfacció dels agents involucrats. Amb aquestes dades a la mà ens 
podrem plantejar les modificacions i ajustos necessaris i marcar uns objectius a més llarg termini. 
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