
 
 
 

 
U1322 MODELS D’AVALUACIÓ ALTERNATIVA 

 
 

PROFESSORAT 
 
Laia Lluch, Universitat de Barcelona 

 

OBJECTIUS 
 

 Conèixer les característiques diferencials de l’avaluació des d’un 
enfocament competencial. 

 Comprendre el sentit i importància de l’avaluació amb un propòsit 
formatiu. 

 Conèixer estratègies i instruments d’avaluació alternativa que 
contribueixin al desenvolupament de competències. 

 Caracteritzar estratègies i instruments d’avaluació alternativa alineats 
amb els resultats d’aprenentatge competencials. 

 Identificar elements susceptibles de millora en les pràctiques d’avaluació. 
 Planificar l’avaluació en el disseny d’una activitat d’aprenentatge a partir 

d’estratègies i instruments d’avaluació alternativa amb propòsit formatiu. 
 
 
CONTINGUTS 
 

 Avaluació formativa d’aprenentatges des d’un enfocament competencial. 
Característiques de les bones pràctiques d’avaluació. 

 Feedback per a l’avaluació alternativa. Implicacions per a la pràctica 
docent. 

 Alineament constructiu en l’avaluació. 
 Estratègies i instruments d’avaluació alternativa al servei d’una avaluació 

amb propòsit formatiu. 
 
 
METODOLOGIA 
 
El treball dels i les participants a l’activitat formativa serà guiat (organitzat en 2 
sessions síncrones d’1,5 hores cadascuna) i autònom (entre les sessions). Per 
al desenvolupament del curs amb èxit es proposarà al professorat un breu 
qüestionari inicial (amb finalitat diagnòstica) i una activitat perquè reflexioni i 
(re)dissenyi la seva pròpia pràctica docent avaluativa, tot aconseguint assolir els 
objectius necessaris per millorar-la i adaptar-la a una avaluació formativa a partir 
d’estratègies i instruments des d’una avaluació alternativa. 
 
 



 
 
 
L’activitat presenta els requisits següents: 

- Cal assistir a totes les sessions síncrones. 
- Cal realitzar les activitats d’aprenentatge proposades. 

 
 
Durada: 4 hores de durada: 3 hores de treball en línia síncron (1,5 h. per sessió) 

i 1 hora de treball asíncron autònom. 

Lloc: Sessions síncrones en línia. 

Data: - Divendres, 21/10/2022 

- Divendres, 11/11/2022 

Horari: 9:30 – 11:00h. 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç:  

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/  

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 

inscrites. 


