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Qüestions terminològiques 

•  inicial 

•  diagnòstica 

•  certificativa o acreditativa 

•  final 

•  sumativa  

•  formativa 

•  contínua 

 

AVALUACIÓ	  

Figueras y Puig (2013) 



Avaluació formativa i avaluació sumativa 

Avaluació	  	  
PER	  A	  

l’aprenentatge	  

Avaluació	  	  
DE	  

l’aprenentatge	  

 Harlen (2006) 



Avaluació acreditativa 

•  composició variable 

•  no necessàriament 
vinculada a un procés docent 
o d’aprenentatge 

 

Una	  única	  prova	  
(valoració	  dels	  coneixements	  
	  i/o	  competències	  d’un/a	  
estudiant	  en	  un	  moment	  

concret)	  



Portafolis de llengües 

•  Passaport 

•  Biografia 

•  Dossier 

 

PEL	  



PEL en format electrònic 

•  EAQUALA-ALTE 

•  EELP 

•  OAPEE – Ministeri d’Educació 



Portafolis electrònic formatiu de llengües 

•  multilingüe 

•  electrònic (eines 2.0) 

•  vinculat als objectius 
competencials dels cursos de 
llengua 

•  rúbriques (autoavaluació / 
avaluació entre iguals) 

•  metalingüística  

•  metacognitiva 

Selecció	  de	  
Mostres	  

(evidències)	  
	  

Reflexió	  



•  Qüestió 1: 

FUNCIONS DE  

L’ACREDITACIÓ 

Diàleg 

FUNCIONS: convalidacions, 
punts per oposicions, 
currículum, beques de 
mobilitat, ... per buscar 
feina!  

 

REALMENT ACREDITAN LES 
COMPETÈNCIES 
COMUNICATIVES 
ADQUIRIDES PELS ALUMNES? 



•  Qüestió 2: 

WASHBACK 

EFFECT 

Diàleg 

Efectes de l’avaluació 
acreditativa als processos 
d’ensenyament –
aprenentatge 

 

COM ENS ASSEGUREM DE LA 
COHERÈNCIA DEL QUE 
ENSENYEM O DEL QUE 
APRENEN I EL QUE S’AVALUA 
EN LA PROVA PER A 
L’ACREDITACIÓ? 



•  Qüestió 3: 

TIPOLOGIA DE 
TASQUES  

 

Diàleg 

Promoure tasques reals/
autèntiques que 
desenvolupin la competència 
comunicativa 

 

SÓN LES TASQUES DE LES 
PROVES REALMENT 
SIGNIFICATIVES? 



•  Qüestió 4: 

CRITERIS 

 

Diàleg 

Saber quins criteris 
d’avaluació es faran servir 
per avaluar-nos 

 

PER QUÈ NORMALMENT NO 
S’EXPLICITEN ELS CRITERIS 
D’AVALUACIÓ DELS EXAMENS 
EN L’AVALUACIÓ 
ACREDITATIVA ? 



•  Qüestió 5: 

ALTRES 

Diàleg 



Proposta: avaluació acreditativa significativa 

Portafolis	  
electrònic	  

Prova	  
única	  

Procés 

PER A l’aprenentatge 

 Producte 

DE l’aprenentatge 
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