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La nostra escola

� L'escola Barrufet des del curs 2008-2009 és un centre de dues 
línies.

� Comptem amb: Sis grups d'educació infantil, dotze de primària, 
450 alumnes i 29 mestres, una unitat USEE, un auxiliar d’EE, una 
TEI, un administratiu i un conserge.

� L'AMPA participa molt activament en 

el funcionament general de l'escola.

� Col·laboracions externes: EAP, Serveis 

socials, EAIA,  LIC, SEETDIC i CRP.



Trets d'identitat



Projecte educatiu

“L’alumne/a és protagonista del seu aprenentatge.”

“L’autoavaluació li permet reflexionar sobre el seu esforç, els nous 
coneixements, la seva actitud davant l'aprenentatge, el seu nivell...”

“És un element molt important en el procés d’ensenyament 
aprenentatge”

“Entenem l’avaluació com un procés en el qual, i d’una manera 
continuada, l’alumne/a, els i les mestres i la família progressen  en 
el coneixement de l’esforç i el nivell real del nen/a, tant en els 
aspectes conceptuals i de procediments com d’actituds.”



� Simultaneïtat avaluació-autoavaluació.

� Integrada en la tasca educativa diària.

� Procés continuat i compartit entre mestres, alumnes i famílies.

� Possibilita el coneixement de l’esforç i nivell real del nen/a.

� Els objectius dels aprenentatges i de l’avaluació han de ser 
comunicats i compartits per l’alumnat.

� Interessa tant avaluar el procés com els resultats.

Característiques de l’autoavaluació



� Reflexioni sobre el propi procés d’aprenentatge.

� Diferenciï el nivell assolit de l’esforç realitzat.

� Recondueixi la valoració a partir dels comentaris del professorat.

� Modifiqui pautes i conductes de treball.

� Es familiaritzi amb el propi recorregut d’aprenentatge.

� Valori la importància d’utilitzar els procediments treballats.

� Prengui consciència què és el subjecte actiu de l’avaluació.

Facilita que l’alumnat:



� Conegui com cada alumne/a viu el seu propi procés 
d’aprenentatge.

� Acondueixi l’alumne/a en aquest procés.

� Entengui i valori positivament les diferències entre l’alumnat.

� Reflexioni sobre la pròpia tasca docent.

� Faci propostes de millora, si és necessari.

Facilita que el professorat:



Facilita que les famílies:

� Coneguin el nivell real, l’esforç i el treball realitzat per cada 
fill/filla.

� Se sentin implicades en el treball dels fills i filles.

� Manifestin la seva opinió.



Educació Infantil



� Autoavaluació després d’activitats concretes: Tallers, 
projectes, treballs de recerca...

� Autoavaluació de final de trimestre. 
Consta de tres parts:

Reflexió de l’alumne/a
Comentari del docent
Comentari dels pares

� El Consell: Autoavaluació i 
autorregulació de grup.

Educació Primària



Cicle Inicial

1r 2n



Marc:

Et felicito per les ganes que tens d'aprendre i 
fer-te gran.
La teva actitud a classe i davant els companys i 
companyes és bona, tot i que de vegades si et 
porten la contrària  t'atabales una mica, oi?
Sé que tens moltes ganes d'aprendre a llegir i 
escriure i ja quasi ho has aconseguit. 
Segueix esforçant-te i cada dia ho faràs millor.
Estic d'acord amb la teva autoavaluació i estic 
molt contenta de com et prens les feines, amb 
il·lusió i ganes. Segueix així!

Helena:

Tu mateixa ja ho veus que la teva actitud a 
classe no és l'adequada, sovint no escoltes, estàs 
una mica esverada, inquieta i això no t'ajuda 
gaire a pensar i treballar.
Oi que procuraràs estar més tranquil·la i escoltar 
més als altres?
Sé que tens moltes ganes de llegir i escriure , 
però encara et costa una mica conèixer lletres i 
les paraules. No et desanimis ja veuràs com a poc 
a poc n'aniràs aprenent.
A veure si el proper trimestre estàs més atenta i 
si alguna cosa no saps fer has de demanar ajuda i 
no copiar dels altres, d'acord?

Exemples opinió mestres



Exemples opinió pares i mares



Cicle mitjà



Exemple opinió alumne/a



Maria,
La Cristina, la Mont, l’Alba, la Laura i jo estem molt d’acord amb la teva autoavaluació. Fa goig de 
veure! 
La teva actitud a la classe i davant la feina sempre és molt bona. Acostumes a mostrar-te molt 
responsable i amb motivació pel treball. Ets a 4t i això es nota, entre altres coses perquè ets 
capaç de mantenir l’atenció i la concentració més estona. 
Acceptes de bon grat un avís o una correcció.
Sempre tens bona relació amb els teus companys i companyes. Quan tens un conflicte, intentes 
buscar la millor solució: parlar, arribar a acords, escoltar el punt de vista de l’altre, demanar 
ajuda quan no te’n surts... T’adones, que la violència no porta en lloc?
Estem d’acord amb l’autoavaluació que has fet de les diferents matèries. Progresses força cada 
dia.
El teu nivell de lectura és molt bo. Has fet molts textos lliures a la llibreta i això està molt bé.
Fas una lletra molt bonica i clara i presentes molt bé les feines. Dóna gust mirar els teus 
treballs. N’estàs orgullosa, oi?
Recorda continuar respectant els marges del full, fer un títol ben bonic, utilitzar el regle 
sempre que puguis i el que pintis, pintar-ho bé.
Ah! i quan acabis una feina repassa-la o torna-la a llegir.
Els problemes  et surten molt bé, però no et desconcentris ni et refiïs perquè ara són una mica 
més difícils cada dia. Tens molta agilitat i domini  a l’hora de fer les operacions: suma, resta 
multiplicació i divisió. És normal que la de dues xifres et costi, estigues tranquil·la.
Pensa que és una sort poder fer tallers, continua posant-hi molt interès i respectant tothom.
Segueix així, Maria!

Exemple opinió mestra
(4t, 1r trimestre)



Exemple opinió pares



Cicle superior



Exemple opinió alumne/a



Al llarg d’aquest trimestre hem parlat força de la teva actitud, sobretot amb els companys i 
companyes. Potser sí que has millorat una mica, però massa sovint et tanques en els dos o tres 
amics i deixes la resta de gent fora de la teva relació. Recorda que el que tu consideres 
“bromes” a d’altres els sap molt greu. I a l’hora del treball a vegades et costa concentrar-te 
perquè estàs més pendent del que fan els amics que de la teva feina. Dius que a “algun nen el 
molestes una mica massa”; pots pensar com et sentiries si això et passés a tu?
Per altra banda, davant les activitats que es proposen en les diferents matèries molt sovint 
se’t veu sense ganes, com si tot t’avorrís, i em sembla que aquest posat també ha de ser una 
mica cansat per a tu.
Has millorat en la presentació de la feina, en general. Espero que continuïs així.
Estic molt d’acord amb els comentaris que fas a llengua; celebro que hagis trobat el gust per 
llegir i que t’adonis que et pot agradar jugar a pilota i també llegir, que no són activitats 
contraposades. Cara el proper trimestre has de treballar més els textos, perquè no val que 
em diguis que “jo ja ho entenc”. Estic d’acord amb les avaluacions d’aquesta matèria. També
coincideixo amb els comentaris i avaluació de castellà. Per progressar en aquesta matèria, 
t’ajudarà anar llegint llibres.
L’Alícia diu que t’has avaluat una mica alt. Tot i que el teu nivell d’anglès és bo, i t’has esforçat 
a fer les obres de teatre i la correspondència amb Holanda, cal que milloris altres aspectes. 
Cal que vigilis aspectes com seure bé, respectar les intervencions dels companys, parlar 
moderadament. Intenta millorar això el pròxim trimestre.

Exemple opinió mestra
(6è, 1r trimestre)



Coincideixo amb tu amb el comentari de matemàtiques; realment, quan un problema no et surt a 
la primera et poses molt nerviós. Però no tot ens pot sortir a la primera; ja saps que tu has de 
millorar en aquest aspecte.
No crec que no hagis entès els conceptes de socials que hem treballat; el que t’ha costat és 
explicar-ho en forma de text (i aquest comentari lliga amb el de llengua). Aprenem a escriure 
per utilitzar-ho en totes les matèries. Estic d’acord, però, amb l’avaluació.
Respecte el treball de la teva història penso que has trobat un equilibri entre els diferents 
apartats; a nivell de presentació podria estar millor, però tot i així coincideixo amb la teva 
avaluació. Felicitats per la bona feina!
La Cristina diu que en naturals està d’acord amb la nota que et poses. Encara que no t’esforces 
prou, tu saps que pots fer-ho millor. Estudia!
En educació física està d’acord amb la nota que et poses, però també has de saber que  és un MB 
justet. Treballes bé i t’agrada, però sovint et despistes. Vigila i esforça’t!
A l’hora de plàstica has de treballar amb atenció, sobretot quan treballem de manera precisa: 
regle, compàs... i, sobretot, no desanimar-te i acceptar que a cada persona li poden costar unes 
coses diferents i no per això som millors o pitjors persones! (que al final és el que és important).
La Mont està d’acord amb l’avaluació de música.
Bones vacances i fins l’any que ve!



Autoavaluacions puntuals



“Les autoavaluacions t’ajuden a conèixer-te”

“Et permeten donar la teva opinió i reflexionar sobre les coses que 
et surten i les que et són difícils”

“Reflexiones sobre com t’ha anat el trimestre”

“Tu opines sobre la teva feina”

“A la mestra li serveix per veure les nostres opinions”

“Aprens a valorar-te i mesurar el que pots i el que no pots fer”

“Aprens a decidir”

“Si no ho féssim així, no reflexionaríem”

“Contrastem opinions”

I... què en diuen els nens i nenes?



Seminari “Aprendre
a autoavaluar-se”

Col·laboració Escola

Universitat

31 de gener de 2012


