
IndComp, o el cistell de les cireres.

És possible fer un exercici de revisió del sistema d'avaluació, el sentit que li donem, els 
instruments i l'eficàcia didàctica de les activitats i que tot continuï igual que abans?

Potser sí. Però, si és el cas, cal preguntar-se si aquesta feina no ha estat bàsicament 
estètica i superficial o si les conviccions del docent estan tant arrelades en una gramàtica 
escolar1 selectiva, classificadora i transmissiva que actuen com un apriorisme difícil de 
salvar.

La reflexió sobre l'avaluació en clau competencial comporta, necessàriament no sols un 
qüestionament sobre els instruments. Plantejar-se una avaluació de competències parteix 
de l'acceptació que l'objecte d'aprenentatge depassa els límits de la simple transmissió 
d'uns conceptes. 

Ser competent implica incorporar els conceptes a un coneixement que va molt més enllà 
de la memòria i la repetició acrítica de paraules i mecàniques. Requereix mobilitzar 
capacitats, habilitats, coneixements i intencions amb l'objectiu de fer que el pas per les 
nostres aules signifiqui per als nostres alumnes la possibilitat de desenvolupar eines i 
estratègies que els permetin resoldre els reptes que la vida els va plantejant.

En el nostre centre2, fa anys que insistim en la importància de l'aprenentatge dels 
rudiments informàtics dels nostres alumnes. De manera que a més del domini de les eines 
ofimàtiques també s'ofereix una formació sobre programació bàsica a través d'eines 
educatives com l'Scratch amb l'objectiu d'introduir, d'alguna manera, la lògica que se'n 
deriva en la resolució de problemes i reptes. Tanmateix des de fa alguns cursos s'ha 
introduït la robòtica com activitat extraescolar a partir del cicle mitjà de primària.

En aquest context, i tot treballant sobre l'avaluació per competències amb el programa 
IndComp, es planteja la creació d'una assignatura optativa a segon de l'ESO amb 
l'objectiu de donar continuïtat a la feina endegada a la primària amb la formació 
d'Scratch3, i en coordinació amb la feina feta.

A més de la competència digital i la d'aprendre a aprendre ens plantegem que 
l'assignatura sigui també una oportunitat per treballar la d''autonomia i iniciativa personal i 
les competències socials i ciutadanes. D'aquesta manera neix l'assignatura «Fem un 
projecte».

Des d'aquest punt de partida en plantegem: quin és el rol que ha d'adoptar el professor?, 
com estructurem la classe?, com situem els nois i noies, i la seva implicació, en el centre 
de la dinàmica de l'aula? I, com avaluem en clau competencial tot el procés?

Així que amb el començament d'aquest curs (14-15) endeguem amb més preguntes que 
respostes la matèria.

La primera feina que es va realitzar és deixar clars els objectius que es volien assolir i per 
establir els indicadors d'avaluació s'estructura la classe per grups que tindran una missió 
en funció de les habilitats dels integrants en el grup. Així apareixen cinc grups: 

• Equip tècnic. Amb alumnes que dominen les eines i i els recursos de programació i 
que donaran suport a la resta de grups aportant les seves habilitats i cercant 

1 Els conceptes Cultura i Gramàtica Escolar estan prou descrits a «Viñao, A., & Frago, A. V. (2002). 
Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios (Vol. 10). Ediciones 
Morata.»

2 Escola Pia de Granollers. 
3 Es interessant conèixer la feina que el nostre company Pau Córdoba (un referent per a tothom que 

vulgui treballar amb Scratch) ha treballat amb els nostres alumnes i publicat a l'espai WEB. Visiteu a 
http://crearjocs.blogspot.com.es

http://crearjocs.blogspot.com.es/


solucions als reptes tècnics que apareixen.

• L'equip de disseny, que donaran suport en la coherència estètica de les 
produccions i que investiguen sobre colors i formes per fer més agradables els jocs 
i programes desenvolupats.

• Un equip de convivència que vetlla per les bones relacions a la classe, que 
elaboren un manual bàsic de convivència i fan de mediadors en els conflictes.

• Els experts en músiques i sons que busquen i assessoren sobre els sons i les 
músiques que sonaran mentre es desenvolupen els jocs. Eventualment poden ser 
els responsables del fil musical de la classe, amb músiques que convidin a la clama 
i al treball.

• L'equip creatiu, que apunten les idees i generen d'altres per proposar quan algun 
grup no sap quin programa desenvolupar.

Una vegada establerts els equips i definides les seves funcions, per grups es genera la 
rúbrica d'avaluació on expliciten què es valorarà en l'exposició dels projectes (els cinc 
temes dels grups). La rúbrica és pública i està en una carpeta de google drive compartida 
per tots els membres de la classe.

I una vegada organitzats comencem a treballar. Es proposa el primer projecte. Tots els 
grups ha de crear la seva versió del clàssic joc del tenis. 

Comencen els primers entrebancs i s'aprofita per crear una dinàmica de sinergies dins del 
grup. En aquesta classe cal aixecar-se i interactuar amb els companys. Preguntar, 
suggerir, proposar,... constitueixen les peces necessàries per poder reeixir en la tasca 
encomanada.

Quan els grups han fet el primer projecte es fa una presentació pública del joc explicant 
com ho han fet, quines dificultats han aparegut i com ho han solucionat. Cada grup 
d'experts avalua la feina presentada segons els ítems que havíem establert a la rúbrica i 
es dóna una explicació de la valoració que queda reflectida en una graella també pública 
a la mateixa carpeta de google drive.

En ser una assignatura trimestral el temps limita les produccions a tres, com a màxim. A 
partir de la segona, i segons les habilitats i interessos, els projectes poden ser lliures, de 
tal manera que en un dels trimestres un grup especialment dotat va decidir introduir-se en 
el món de la robòtica amb Arduino4 i estan desenvolupant un programa que reconegui una 
ordre de veu (el projecte ha anat més enllà de l'assignatura).

Tots els projectes són presentats com hem descrit i al final del trimestre cada grup fa una 
valoració de la feina global dels altres grups i una autoavaluació del propi.

Encara estem experimentant i ajustant les eines de treball i les dinàmiques però de 
moment destaquem algunes valoracions.

• Al contrari del que podria semblar en un principi l'ordre i el clima de treball de la 
classe és percebut i valorat com a molt positiu. Hi ha la sensació, per part dels 
alumnes, que l'espai i el temps de la classe és seu i que cal preservar-lo de 
distorsions.

• La convivència també està sent molt ben valorada. Cal dir que quan apareix algun 
conflicte es tracta de manera particular amb el grup de mediadors i si el problema 
no es recondueix es para l'activitat i tota la classe intervé en la solució del conflicte.

• Es té la sensació d'aprendre, de dominar allò que es treballa i de ser capaç de 
realitzar-ho. Hi ha la consciència que entre tots es pot realitzar i sobretot de que 

4 http://arduino.cc

http://arduino.cc/


tothom pot aportar alguna cosa per a l'èxit dels projectes. Val a dir que la diversitat 
de capacitats i habilitats dels alumnes és alta. En aquesta optativa participen 
alumnes que pertanyen al projecte d'USEE.

• La responsabilitat i compromís dels alumnes amb la marxa del grup és tant alta que 
fins i tot quan algun membre no acaba de respondre a les feines encomanades els 
altres companys parlen amb ell per a que canvii l'actitud.

• Tothom sap perquè i com serà avaluat i no hi ha gaires queixes sobre resultats.

Com a resum del crèdit el professor emet un informe d'avaluació on es valoren les quatre 
competències treballades i que s'elabora a partir de les observacions d'aula, de 
l'autoavaluació i de les valoracions dels diferents grups. D'aquesta manera es justifica la 
nota a partir del grau d'assoliment de les competències treballades, i es comparteix amb 
els tutors responsables dels diferents grups.

Ara, però queda la feina d'anàlisi de les activitats amb el programa IndComp i revisar 
l'eficàcia de les activitats proposades. Però aquesta és una feina que es posposarà a 
l'avaluació del curs i a la planificació del proper curs.

En definitiva, els diferents elements que composen la tasca docent i la feina educativa són 
com un cistell de cireres, és impossible treure una sense que les altres no s'arrosseguin 
en l'estrebada!
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