
 
 
 

U1337 ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ CONTINUADA EN GRUPS 
GRANS 
 

PROFESSORAT: Joan Simon Pallisé (Universitat de Barcelona) 

OBJECTIUS 
 Reflexionar sobre el disseny i planificació de l’avaluació continuada en un context de 

presencialitat, presencialitat adaptada o virtualitat. 
 Conèixer estratègies útils, recursos, i instruments per a l’avaluació continuada en grups- 

classe grans. 
 Ser autosuficients per a configurar i utilitzar les eines/recursos i aprendre en quines 

situacions és millor la seva implementació. 
 Elaborar propostes que puguin aplicar-se a diferents tipologies d’assignatures. 
 Analitzar els avantatges i els inconvenients de les experiències que es presenten 

 
CONTINGUTS 

 L’avaluació: contínua i continuada: tipologia de l’avaluació (diagnòstica, formativa, 
acreditativa...) 

 Introducció al procés avaluatiu: què, quan com i on avaluem? 
 Recursos i eines per a l’avaluació continuada amb plataformes virtuals de suport: 

(Qüestionaris d’autoavaluació, lliurament de tasques, fòrums i debats) 
 Treball colꞏlaboratiu amb eines avançades: recollida d’evidències. 
 Activitats interactives amb H5P en l’avaluació formativa 
 Coavaluació, autoavaluació i avaluació compartida dels aprenentatges 
 Eines de seguiment i qualificació de la participació en grups nombrosos 
 L’avaluació en espais virtuals d’aprenentatge: avantatges, inconvenients i grans paranys 
 Les analítiques d'aprenentatge: escenaris en que ens poden ajudar 
 Com avaluen les universitats més punteres del món? 

 
 

METODOLOGIA 
Cada participant treballarà amb la seva pròpia assignatura i/o espai virtual i tenint present les 
necessitats de la matèria que imparteix. Paralꞏlelament, el treball en petits grups, la posada en 
comú de diferents experiències docents i el debat entre els participants, seran la base perquè 
cadascú descobreixi les oportunitats -i les dificultats- en els propis entorns docents. 

 
 

Durada: 8 hores 
 
Lloc: Aula 1.03 Edifici Polivalent 1, Campus Cappont 

Data: 24 i 25 de gener de 2023 

Horari: 15:00 a19:00 hores 
 
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. 
Per superar el curs caldrà assistir, com a mínim, al 80% de les sessions. 


