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EL CURRÍCULUM DEFINEIX LES 
COMPETÈNCIES

Competència és la capacitat d’una persona de resoldre

problemes reals en contextos diversos integrant 

coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres 

components socials i de comportament que es mobilitzen 

conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria. 

SABER 
Coneixements

SABER SER
Habilitats pràctiques

SABER FER 
Capacitats

SABER ESTAR 
Actituds i components 

socials



CRITERIS EN ELS QUE ES BASA 
L’ENFOCAMENT COMPETENCIAL

• Aplicabilitat

• Integració de sabers

• Transversalitat

• Transferibilitat

• Treball cooperatiu

• Funcionalitat.

• Contextualització

• Capacitat crítica: reflexió



COMPETÈNCIES BÀSIQUES LOE



8 COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
DECRETS ACTUALS

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

2. Competència matemàtica

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el
món físic

4. Competència artística i cultural

5. Competència digital

6. Competència social i ciutadana

7. Competència d’aprendre a aprendre

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i
emprenedoria



TAXONOMIA DE BLOOM



AVALUACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ 

FÍSICA



AVALUACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES



AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 
EN UN MARC D’EQUITAT



Les 5 W
(What, Why, Who, When, hoW?)

QUÈ avaluar?

PER QUÈ avaluar?

QUI ha d’avaluar?

QUAN avaluar?

COM avaluar?



QUÈ avaluar?
- Alumne/a: actitud i
participació.

- Competències
- Unitat Didàctica
- Professorat
- Metodologia
- (Procés d’aprenentatge: a
partir de Cbs)



PER A QUÈ avaluar?
- Per saber si estem en el camí

correcte per aprendre.
- Regular i reformular el procés

d’aprenentatge.
- Aprendre actuant.
- Observar on estem
- Regular i/o modificar propostes

motrius.
- Per verificar si s’han assolit les

competències.
- Per diagnosticar (d’on partim).



QUI ha d’avaluar?
Depèn del moment: alumnes (auto o
coavaluació), docent (heteroavaluació),
famílies, alumnes a docents, docents
entre docents (shadowing or peer
observation)...

QUAN avaluar?
Coneixements previs, procés I final (per
sistema)

COM avaluar?



COM avaluar?
- Rúbriques

- Autoavaluacions I coavaluacions

- Dianes d’avaluació

- Carpeta d’aprenentatge o
portfolio (Guia de navegació).

- Depenent de la competència I
del moment: feedback planificat.

- Observació directa.

- Base d’orientació.

- Diari d’aprenentatge

- Feedback



QUÈ AVALUAR?

•L’alumnat...

•La proposta didàctica...

•La metodologia del professorat...

• Objectius?

• Competències?

• Criteris d’avaluació?

• Propostes didàctiques?

• ...



PER QUÈ AVALUAR?

Propòsit:
● Jutjar per millorar
● Per fer una avaluació contínua i
integrada
● Negociar i compartir
● Autoregular
● Obtenir una multiperspectiva



QUI AVALUA?

• El mestre, els alumnes...

• Avaluacions recíproques.

• Autoavaluacions.

• Coavaluacions.

• Avaluacions externes.

•…



QUAN AVALUAR?

Moments:

• Avaluació inicial.
• Avaluació formativa 

o reguladora.
• Avaluació final.

Finalitats:

• Diagnòstica
• Aprenentatge

• Qualificativa o 
sumativa



COM AVALUAR?

●Definir indicadors d’assoliment en
un context donat.

●Determinar els aspectes que ens
permetran reflexionar sobre el
plantejament i la gestió de les
activitats programades.

●Establir el context d’aplicació de
l’avaluació.



COM AVALUAR?

●Escollir els instruments d’avaluació i
la forma concreta de recollir les dades
obtingudes de l’aplicació de
l’instrument.

●Aconseguir les dades desitjades i
comparar-les amb el que esperàvem.

●Reflexionar sobre els resultats i fer
propostes de millora.



ORDRES D’AVALUACIÓ 

PRIMÀRIA:         ENS/164/2016
SECUNDÀRIA:    ENS/108/2018



Avaluació formativa i formadora



Característiques de l’avaluació



Finalitats de l’avaluació



Funcions de l’avaluació



QUÈ ENS PERMET AQUEST 
ENFOCAMENT?





Educació física al Decret 119



OBJECTIUS:

➢ el desenvolupament integral de la 
persona

➢ la millora de la qualitat de vida. 

PRINCIPIS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA

➢la reflexió sobre el sentit i els efectes de
l’activitat motriu,

➢ el desenvolupament d’hàbits
saludables, regulars i continuats,

➢ el fet de sentir-se bé amb el propi cos,

➢ la millora de l’autoestima. 



L’escola ha d’oferir als alumnes

mitjans i recursos per:

➢integrar l’activitat física a la vida
quotidiana,

➢POTENCIAR el desenvolupament
motriu, la capacitat de
socialització, la salut i la seva
integritat com a persona.













INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
FORMATIVA

























RÚBRICA PER AVALUAR LA CARPETA D’APRENENTATGE











Construim una Base 
d’Orientació

QUÈ hem de tenir en
compte per fer XXX
(triem una proposta o
tasca motriu)?

QUINS PASSOS
hem de seguir?

















Construïm una Diana 
d’avaluació

Triem els indicadors i la
proposem…



DIANA D’AUTOAPRENENTATGE











Trobar-nos plegats és el principi. 

Mantenir-nos junts és el progrés. 

Treballar en equip és assegurar l’èxit.

(Henry Ford)



Moment per compartir....



Moltes gràcies a tots i totes per 
la gran tasca que 
DESENVOLUPEU!

sgallardo@ub.edu


