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INTRODUCCIÓ
L'avaluació compartida s'entén com una modalitat participativa d'avaluació on docent
i estudiant realitzen una apreciació conjunta, dialogada i negociada de la producció
acadèmica de l’estudiant (Gómez i Quesada, 2017). És important ressaltar que en
aquesta pràctica el professorat comparteix amb l'alumnat la responsabilitat de
l'avaluació (Gómez i Quesada, 2017; Álvarez Valdivia, 2008) i que és necessari, per
tant, que l'alumnat s'involucri durant el seu propi procés d'avaluació, per tal d'arribar a
un consens amb el professorat. En aquest sentit, és igualment important no confondre
l’avaluació compartida amb l'avaluació entre iguals on els estudiants valoren a altres
estudiants sense que hi hagi una relació dialogada amb el docent.
Hi ha tres moments clau de responsabilitat i participació durant el procés d'avaluació
(Rodríguez, Ibarra i García, 2013):
• la planificació de l'avaluació,
• el desenvolupament de l’avaluació i
• la qualificació dels resultats d'aprenentatge.

OBJECTIUS	DEL	PROJECTE	D’INNOVACIÓ4

• Analitzar les	potencialitats i	limitacions percebudes per	l'alumnat participant en	
l'experiència.

• Analitzar les	debilitats,	amenaces,	fortaleses i	oportunitats dels processos
d’avaluació compartida,	per	part dels docents.

• Comprovar el	grau de	satisfacció d'estudiants i	docents amb l'experiència

EXPERIÈNCIA
El projecte es va desenvolupar a 4 assignatures dels graus d'Educació Infantil i
d'Educació Primària de la Universidad de Cádiz, per part de 4 docents, a un total de
8 grups-classe. Totes les assignatures tenien una ràtio d'entre 60 i 70 estudiants.

RECOLLIDA	DE	DADES

RESULTATS

4LA	EVALUACIÓN	COMPARTIDA	EN	EDUCACIÓN	SUPERIOR	COMO	ELEMENTO	POTENCIADOR	DEL	
APRENDIZAJE	Y	LA	AUTORREGULACIÓN	DEL	ALUMNADO	(SOL-201600064795-TRA).		
CONVOCATORIA	DE	PROYECTOS	DE	INNOVACIÓN	Y	MEJORA	DOCENTE	(INNOVA),	2016/2017.	
UNIVERSIDAD	DE	CÁDIZ.

Figura	1.	Beneficis formatius de	l’avaluació compartida	(Basat en	les	
aportacions de	Álvarez,	2008;	Deeley,	2014;	Dochy,	Segers i	Sluijsmans,	1999;	
Gómez	i	Quesada,	2017;	Knight i	Yorke,	2003)

Els docents participants
possin en	pràctica una	avaluació
compartida	que	els permeti dur
a	terme un	major seguiment de	

l'aprenentatge de	les	i	els
estudiants en	un	context de	

seguretat,	confiança i	
col·laboració entre	docents.

Utilitzar l’avaluació compartida	
com a	estratègia per	fomentar	
l'aprenentatge i	la	capacitat

d'autoregulació dels estudiants a	
través	del	desenvolupament de	la	

competència avaluadora.
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1.	Explicació	i	lliurament	de	
la	tasca

• La	/	el	docent	explicava	la	
tasca	a	realitzar.

• L'alumnat	disposava	d'una	
o	dues	setmanes	per	a	
realitzar	la	tasca	en	petits	
grups	i	la	lliurava	a	través	
del	campus	virtual.

• Després	del	lliurament,	la	
/	el	docent	revisava	les	
pràctiques	i	realitzava	
anotacions	per	a	la	
posterior	
retroalimentació.

2.	Reunió	d'avaluació	
compartida

• Els	docents	ens	assèiem	
amb	l'equip	de	treball	i	
demanàvem	a	l'alumnat	
quina	opinió	els	mereixia	la	
tasca	lliurada.

• Les	i	els	estudiants	donaven	
la	seva	opinió	sobre	com	ho	
havien	fet,	dificultats	
trobades,	etc.

• Retroalimentació	per	part	de	
la	o	del	docent.	En	aquest	
moment	exposava	punts	
forts	i	aspectes	de	millora.

• Espai	de	diàleg	sobre	la	
tasca	realitzada.

• Consens	sobre	els	punts	
forts	i	aspectes	de	millora.

• Negociació	dialogada	entre	
docent	i	estudiants	sobre	la	
qualificació	de	la	tasca.

Figura	2.	Procés	seguit	durant	l’	avaluació	compartida	
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CONCLUSIONS
• L'experiència	ha	resultat	satisfactòria	tant	per	a	l'alumnat	com	per	al	professorat.	

No	obstant	això,	es	fa	necessari	continuar	amb	la	indagació	sobre	aquest	tòpic	per	
tal	de	convertir	els	processos	d’avaluació	en	veritables	oportunitats	d'aprenentatge	
per	a	l'alumnat	d'educació	superior.
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- Valoració molt positiva	de	
l'experiència.	Mitjana de	
satisfacció de	8,45	punts	

(escala	1-10)	
- Aprendre	dels	seus	errors,	a	
ser	més	crítics	i	ha	implicat	
més	comunicació	amb	el	/	la	

docent.	

Enriquidora	per	a	
l'aprenentatge:	

- Millora	el	clima	de	l'aula
- Augmenta	el	diàleg	i	la	

interrelació	docent-
alumnat.

- Alumnat	pren	consciència	
dels	seus	errors.

- La	manca	de	temps	
- Els	conflictes	i	tensions	
que	poden	donar-se	i	la	

incomoditat	que	pot	causar	
la	discrepància	entre	

diferents	punts	de	vista.

- Dificultat	en	l'organització	
del	temps.

- La	necessitat	de	formació	
de	l'alumnat	en	com	

avaluar.
- L'aparició	d'alguns	

conflictes.
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