
 
0 

  

 

 

Com és l’aire de la 

nostra escola? 
RECURSOS D’AVALUACIÓ 



 
1 

 

 

 

Com és l’aire de la nostra escola? Recursos d’avaluació.  

Creada per Caterina Solé, Èlia Tena i Digna Couso (Centre de Recerca per a l’Educació Científica 

i Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona). 

 

Proposta creada en el marc de la microxarxa Escola Respira , coordinada per 

Escoles+Sostenibles i l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Citar com: Tena, E., Solé, C., Couso, D. (2019). Com és l’aire de la nostra escola? Microxarxa 

Escola Respira. Recursos d’avaluació. Barcelona 

 
Es distribueix sota una llicència Creative Commons  

Atribució-NOComercial-SenseDerivar 4.0 Internacional 
Totes les imatges utilitzades són pròpies o d’ús lliure 

 

Barcelona, juliol del 2019 

  



 
2 

ÍNDEX 

 
Introducció ..................................................................................................................................... 3 

1. Competències i continguts clau curriculars treballats ............................................................... 4 

2. Gradació del nivell d’assoliment de les competències .............................................................. 5 

2.1 Àmbit de coneixement del medi .......................................................................................... 5 

2.2 Àmbit de l’Educació en valors .............................................................................................. 9 

3. Altres recursos per a l’avaluació .............................................................................................. 11 

 

 

  



 
3 

Introducció 
 

En aquesta guia trobareu el recull de competències i continguts clau que es proposen treballar 

en la microxarxa Escola Respira i la seva gradació per nivell d’assoliment. 

Les propostes que es fan en aquesta guia no s’han de seguir al peu de la lletra sinó que us poden 

servir per plantejar les vostres pròpies rúbriques en funció de les competències que s’hagin 

treballat a l’aula, i segons com hagueu treballat amb el vostre alumnat. 

En aquesta guia també trobareu un llistat d’enllaços a altres recursos que us poden servir tant 

per l’avaluació de la microxarxa com per altres projectes i que trobem que són interessants. 
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1. Competències i continguts clau curriculars treballats 
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2. Gradació del nivell d’assoliment de les competències 
Les següents rúbriques es basen en el Currículum del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el treball de Pigrau i Sanmartí 

(https://www.tresorderecursos.com/2-rubrica-comp-cc-ok). 

  

2.1 Àmbit de coneixement del medi  
 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

COMPETÈNCIA 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Nivell Expert Nivell Avançat Nivell Aprenent Nivell Novell 

Identifica problemes científics 
investigables i planteja alguna 
pregunta que pugui rebre explicació 
en el marc de la ciència. 

Identifica problemes científics 
investigables i planteja alguna 
pregunta ambigua. 

Planteja problemes o preguntes 
irrellevants o amb formulació 
ambigua o genèrica. 

Planteja alguna pregunta 
inabordable o de resposta òbvia. 

Planteja hipòtesis que encaixen 
amb el problema de recerca i en fa 
una descripció que té en compte el 
marc teòric i la relació entre 
variables del tipus: "Si pensem 
que... aleshores quan... 
observarem que... tot mantenint 
constants...". 

Planteja hipòtesis que encaixen amb el 
problema de recerca i en fa una 
descripció que té en compte la relació 
entre variables del tipus: "Si passa... 
aleshores observarem que... tot 
mantenint constants..." però no 
identifica el marc teòric de referència. 

Formula hipòtesis o prediccions amb 
ajuda, i no identifica les variables 
que s'han de mantenir constants. 

Formula una predicció o hipòtesi 
que no es poden comprovar o 
que no són rellevants. 
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Planifica un disseny experimental 
coherent amb la hipòtesi plantejada 
i proposa rèpliques. 

Planifica un disseny experimental 
coherent amb la hipòtesi plantejada 
però no proposa rèpliques ni explícit 
controls o el control és incomplet o 
inadequat. 

Si se l'ajuda, planifica un disseny 
experimental senzill que permet una 
comprovació de la hipòtesi 

No proposa un disseny 
experimental però pot aplicar-ne 
un si se li dona fet. 

Aplica adequadament i amb 
precisió procediments i tècniques 
instrumentals per a la recollida de 
dades, i les normes pactades de 
seguretat i higiene. 

Aplica adequadament procediments i 
tècniques instrumentals bàsiques per a 
la recollida de dades, però no tendeix a 
seguir les normes pactades de 
seguretat i/o higiene. 

 

Aplica procediments i tècniques 
instrumentals bàsiques per a la 
recollida de dades però amb poca 
precisió o cometent algun error i és 
poc curós en seguir les normes 
pactades de seguretat i/o higiene. 

Aplica amb dificultats i ajuda 
procediments i tècniques 
instrumentals bàsiques i té poc 
en compte les normes pactades 
de seguretat i higiene. 

Identifica, a partir de les dades 
recollides regularitats, patrons, les 
variables que incideixen en el 
fenomen i les relacions entre elles. 

Identifica, a partir de les dades 
recollides, regularitats i les variables 
que incideixen en el fenomen i les 
relacions entre elles. 
  

Amb ajuda identifica regularitats i les 
variables que incideixen en el 
fenomen i les relacions entre elles. 
Només si se l'orienta distingeix entre 
observacions i inferències, i reconeix 
si els resultats confirmen o no la 
hipòtesi inicial. 

Dóna una interpretació del 
treball experimental fet sense 
relació amb les preguntes inicials 

Distingeix entre observacions i 
inferències, i reconeix si els 
resultats confirmen o no la hipòtesi 
inicial. Interpreta els resultats en 
funció dels models teòrics 
treballats. 

Li costa distingir entre observacions i 
inferències, però reconeix si els 
resultats confirmen o no la hipòtesi 
inicial. Intenta fonamentar els resultats 
en funció dels models teòrics 
treballats, però no sempre ho fa 
adequadament. 
 

Només si se l'orienta distingeix entre 
observacions i inferències, i reconeix 
si els resultats confirmen o no la 
hipòtesi inicial. No és capaç 
d'interpretar els resultats en funció 
dels models teòrics treballats o ho fa 
de manera força incompleta. 

Exposa els resultats obtinguts 
sense fer-ne un anàlisi 
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COMPETÈNCIA 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur. 

Nivell Novell Nivell Aprenent Nivell Expert 

Identifica els principals factors que intervenen en 
un problema social rellevant (lloc, temps, 
protagonistes, interessos...). 

Descriu els principals factors que intervenen en un 
problema social rellevant (lloc, temps, 
protagonistes, interessos....). 

Analitza els factors que intervenen en un 
problema social rellevant (lloc, temps, 
protagonistes, interessos...). 

Identifica les principals conseqüències del 
problema social rellevant. 

Relaciona les principals conseqüències del problema 
social rellevant. 

Valora les principals conseqüències del 
problema social rellevant. 
 

Elabora conclusions simples. Elabora conclusions acompanyades d’algunes raons. Elabora conclusions de manera justificada. 

Expressa la seva opinió. 
 
 

Acompanya la seva pròpia opinió amb raons. Expressa la seva opinió, amb raons i evidències 
o dades. 

Fa propostes de futur globals. Fa propostes de futur a nivell local i global. Fa diverses propostes de futur amb 
implicacions personals, locals i globals. 
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Aporta arguments simples a l’alternativa 
dissenyada per a la resolució del problema. 

Aporta arguments i exemples a l’alternativa 
dissenyada per a la resolució del problema. 

Defensa, amb arguments i contra arguments, 
l’alternativa dissenyada per a la resolució del 
problema. 

 

 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 

COMPETÈNCIA 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties. 

Nivell Novell Nivell Aprenent Nivell Expert 

Descriu el funcionament bàsic i les interaccions 
entre els diferents sistemes del cos. 

Descriu el funcionament i les interaccions entre els 
diferents sistemes del cos. 

Explica la complexitat en les interaccions entre 
els diferents sistemes del cos. 

Identifica la relació entre les partícules 
contaminant i la salut. 

Descriu el procés de l’entrada de partícules 
contaminants fins els pulmons. 

Explica el procés de transport de les partícules 
contaminants entre els diferents sistemes del 
cos. 
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2.2 Àmbit de l’Educació en valors 
 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

COMPETÈNCIA 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les 
relacions entre les persones. 

 Molt 
sovint 

Sovint Alguna 
vegada 

Gairebé 
mai 

Observacions 

Escolta atentament.      

Utilitza  llenguatge no 
verbal que mostra interès. 

     

Respon de forma clara i 
precisa. 

     

Participa activament.      

Té idees pròpies      

...      

 

 

 

COMPETÈNCIA 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència. 

 Molt 
sovint 

Sovint Alguna 
vegada 

Gairebé 
mai 

Observacions 

Ha aportat informació 
adequada al grup. 

     

S’ha mostrat receptiu 
vers les aportacions 
dels altres. 

     

Ha fet la tasca que li 
corresponia de manera 
acurada. 

     

Ha ajudat els companys 
del grup. 

     

Ha contribuït a crear un 
bon clima de treball. 

     

...      
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DIMENSIÓ SOCIAL 

COMPETÈNCIA 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions 
alternatives als problemes. 

 Molt 
sovint 

Sovint Alguna 
vegada 

Gairebé 
mai 

Observacions 

Identifica les implicacions 
ètiques del que passa al seu 
entorn. 

     

Col·labora en la recerca 
d’alternatives. 

     

Cerca respostes alternatives 
als problemes ètics de 
l’entorn. 

     

...      
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3. Altres recursos per a l’avaluació 
 

 Per avaluar els projectes us proposem que consulteu els diferents recursos que podeu 

trobar a la pàgina Tresor de Recursos. Tant podeu trobar reflexions i recerques sobre 

l’avaluació com propostes de rúbriques i altres instruments d’avaluació: 

https://www.tresorderecursos.com/repensar-avalaucio 

 

 A la pàgina Tresor de Recursos es proposen diferents instruments d’avaluació més 

enllà de les rúbriques que poden ser útils: 

https://www.tresorderecursos.com/instruments 

 

 Web general de l’XTEC sobre l’avaluació per aprendre: 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/ 

 

 Banc de rúbriques fetes per altres centres de l’XTEC: 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/bancderubriques/index.html 

 

 Banc de rúbriques compartides entre docents: 

https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/home 

 

 CoRubrics, i com utilitzar-lo, per dissenyar les nostres pròpies rúbriques d’avaluació: 

https://corubrics.tecnocentres.org/ 

 

 Quadern virtual pels docents per recollir una avaluació competencial: 

https://qv.tecnocentres.org/plantilles 
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