
 APLICACIÓ PRÀCTICA   TALLER INDCOMP

 INS DE LA ROCA. La Roca del Vallès

L'aplicació dissenyada és el resultat de la reflexió duta a terme en el marc del taller Indcomp i com 
a producció relacionada amb la darrera activitat proposada.

Es va proposar la lectura de diferents articles i documents com a font d'inspiració. Nosaltres van 
agafar la nostra idea de:

Gutiérrez Díaz del Campo, D. y Gulías González, R. (2010). Modelos de evaluación por 
competencias. En Multitarea. Revista de didáctica. Vol. 5.
https://ruidera.uclm.es/xmlui/

Nosaltres partiríem de la idea que tenim definits uns criteris d'avaluació al decret del currículum
•Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO).

•Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria.

Quadre 1

La proposta és desenvolupar aquests criteris d'avaluació en indicadors que permetin validar, amb 
claredat el seu grau d'assoliment. Aquests indicadors han de reflectir-se a les activitats 
d'ensenyament – aprenentatge i/o a les activitats d'avaluació.
Paral·lelament cal relacionar aquestes activitats amb la competència o competències que 
contribueixen a desenvolupar i en quin grau (%).

Per tal de determinar el grau d'assoliment ( i per tant donar satisfació a la qualificació numèrica 
exigida) cal valorar l'indicador mitjançant un instrument (en el nostre cas, una rúbrica Quadre 3), 
però podria ser un altre (llistes de control, pauta d'observació,..). És important discriminar 
prèviament el que s'espera de l'alumnat per cada interval de valoració (Insuficient, bàsic, satisfactori
i avançat) i molt recomanable que l'alumnat conegui prèviament aquests criteris.

Quadre 2

Serveix per enregistrar els resultats dels alumnes i portar el control. El resum percentual de cada 
indicador pot traslladar-se al quadre 1, de tal forma que ens servirà com avaluació del procès i font 
per detectar llacunes i aspectes a millorar.

Si la valoració dels indicadors es creua amb el % de contribució a l'assoliment de la competència 
mitjançant el programa Incomp (no cal duplicar feina ja que podem copiar les dades del quadre 2 i 
enganxar directament a la plantilla Indcomp). Aquest procediment permet obtenir una valoració del 
grau d'assoliment de les competències i les possibles llacunes.

Cal remarcar que aquest procediment desenvoluparia la màxima potència si fos compartit per un 
equip docent complert i això és per poderoses raons :

1. La reflexió sobre les activitats que duem a l'aula, ens portaria a enfocar-les correctament (criteris 
avaluacio del currículum).

2. Permetreria detectar repeticions de determinat tipus d'activitats a diferents matèries. (connexions 
amb altres matèries). I també tipologies d'activitats poc executades.

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/1769/fi_1323627523-gutierrez%20d.%20y%20gulias%20r.%202010.%20modelos%20de%20evaluacion%20por%20competencias.%20multiarea..pdf?sequence=1
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/970da80f-16cc-48a2-b2a5-712d07306fe4/Decret%2051_2012.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4edbb44-42e3-45c9-ab17-8a2186687879/decret_eso.pdf


3. Tanmateix, podríem comprovar si realment treballem, entre tots, totes les competències i si 
existeixen desequilibris.
4. Crear rúbriques o instruments d'obsevació comuns, transversals de molt diversa tipologia 
(valoració de textos, muntatges de power point, valoració d'exposicions orals, procediments de 
resolució de problemes, valoració de l'actitud a l'aula..)

5. Tot plegat contribuiria de forma eficaç a una valoració més objectiva de l'alumnat, perquè a que 
acumularíem molta informació d'acord amb uns mateixos criteris comuns (Big Data)

Urbano J. Mediavilla Diez
Olga Pano Ferrer

Institut de La Roca. La Roca del Vallès



QUADRE 1 

CRITERI    
D'AVALUACIÓ
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1.- Identifica els principals 
impactes mediambientals i 
coneix les principals mesures
adoptades a nivell global i les
que pot adoptar a nivell 
personal.

1a  Enumera els principals impactes 
mediambientals

· Prova escrita. “enumera i
classifica els principals 
impactes 
mediambientals”.
· Esquema Xmind

30 20 20 5 15 10

1b Exposa com a causa principal la 
intervenció humana.

·Comentari escrit sobre el 
vídeo “La nena que va 
conmocionar el món”

50 50

1c Cita les principals cimeres i mesures 
preses; tot i relacionant-los amb els impactes
corresponents

·Prova escrita  
·Presentació Prezi o PWP

20 40 20 20

1d Identifica mesures realistes, a nivell 
personal.

· Presentació Prezi o PWP 40 20 40

2.- Representa i interpreta 
dades estadístiques referides 
a indicadors socioeconòmics

2a Representa dades sobre INB per càpita en
un gràfic de barres.

· Gràfic fet amb un full de 
paper mil·limetrat

30 40 30

2b. Representa una piràmide de població · Gràfic fet amb un full de 
paper mil·limetrat

30 40 30

2c. Representa l'evolució de l'IDH en gràfic 
lineal.

· Gràfic fet amb un full de 
paper mil·limetrat

30 40 30

2d. Comenta els gràfics anteriors atenent a : 
Identificació  i el tema tractat. Comentari de 
la font. Descripció de la informació que 
proporciona. Explicació de possibles causes 
i conseqüències.

· Exercici escrit a classe, 
tenint a l'abast material de 
consulta.

20 10 30 40



QUADRE 2

ALUMNE Ind 1a Ind 1b Ind 1c Ind 2a Ind 2b Ind 2c Ind 2d

Manolito Gafotas

Bob Esponja

Heide Spyri

Novita Suzuki

Daniel el Travieso

Mafalda

Phineas Flynn

Ferb Fletcher

Lisa Simpson

Bart Simpsom

Candance Flynn

Matilda



RÚBRICA D'AVALUACIÓ
INDICADOR INSUFICIENT BÀSIC SATISFACTORI AVANÇAT

1a Enumera els principals 
impactes mediambientals: 
Contaminació i sobreexplotació de 
l'aigua, desforestació i 
sobreexplotació de boscos, 
desertificació, augment de RSU, 
forat a la capa d'ozó, pluja àcida i 
escalfament global

No és capaç de concretar 3 
impactes en medis diferents

Enumera almenys un impacte 
que tingui a veure amb l'aigua, 
un amb el sòl i un amb l'aire 
relacionats amb la 
contaminació

Enumera almenys 5 impactes 
en total i esmenta en algun cas 
problemes de contaminació i 
també de sobreexplotació

Identifica més de 5 impactes
variats i a més els classifica 
segons siguin d'abast local o 
global 

1b Exposa com a causa principal 
la intervenció humana

No esmenta la responsabilitat 
de la societat industrial com a
causa principal /o tracta amb 
la mateixa importància el 
factor natural

Esmenta com a principal causa 
la intervenció humana 
relacionada amb l'activitat 
econòmica i la societat de 
consum

Identifica accions concretes 
com a causa dels impactes :
Sobreexplotació, incendis, 
especulació, contaminants 
industrials, crema combustibles
fòssils...

Relaciona les accions concretes
amb les activitats pròpies de les
societats desenvolupades i les 
identifica com a màxims 
responsables.

1c Cita les principals cimeres i 
mesures preses; relacionant-los 
amb els impactes corresponents

Sap citar 2 cimeres o tractats i
pot relacionar-les amb un 
impacte o impactes concrets

Esmenta més de 2 cimeres o 
tractats; relacionar-los amb els 
impactes concrets que tracten

Identifica mesures concretes
preses a les diferents cimeres 
i/o tractats

A més valora el grau de 
compliment o èxit obtingut així
com el grau d'implicació de la 
comunitat internacional

1d Identifica mesures realistes, a 
nivell personal.

Les mesures que proposa son 
generalistes i/o vagues i que 
no es tradueixen en accions 
personals concretes

Esmenta almenys tres mesures 
concretes i realitzables

A més relaciona aquestes 
mesures amb els problemes que
contribueixen a pal·liar

A més esmenta mesures que 
poden pal·liar més d'un 
impacte i les relaciona com a 
sorgides de las grans cimeres 
internacionals

2a 2b 2c Representa dades en 
diferents tipus de gràfics

No fa servir els estris 
adequats, no resol l'escala 
correctament o bé manquen 
dades identificatives.

Fa servir estris adequats a 
escala adequada i amb les 
dades identificatives  : Títol en 
majúscules

La presentació és correcta, a 
tinta tot i que pot trobar-se 
esborranys. Amb títol, taula de 
dades i font 

El grau de polidesa és 
destacable, finesa de traç i 
retolació

2d. Comenta els gràfics anteriors
atenent a : Identificació  i el tema
tractat. Comentari de la font. 
Descripció de la informació que 
proporciona. Explicació de 
possibles causes i conseqüències.

Només és capaç de identificar
el tipus de gràfic i el tema. La
resta d'apartats els resol 
incorrectament

Resol el tipus de gràfic, el tema
i la descripció,amb ajut d'un 
formulari guia

Resol el tipus de gràfic, el tema
i la descripció, sense ajut d'un 
formulari guia. A més 
identifica, almenys una causa 
del fenómen representat

És capaç de resoldre totes les 
pases del comentari ; tot i 
explicant causes i 
conseqüències extretes del 
material consultat i /o de les 
explicacions de classe.




