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INTRODUCCIÓ 

Aquesta Guia està destinada al conjunt del professorat i recull un seguit de 

recomanacions d’integritat associades al disseny, el desenvolupament, la 

implementació i la interpretació de l’avaluació educativa. Igualment, inclou tot un 

conjunt d’estàndards, principis i directrius que orienten la conducta professional 

davant l’avaluació educativa.  

 

PRINCIPIS D’UNA AVALUACIÓ ÈTICA 

La pràctica efectiva d’una avaluació realment ètica hauria d’estar regida per tot un 

seguit de principis com ara els que aquí relacionem (a partir de: Airasian, 2005; Eva, 

2015; Gipps i Stobart, 2009; Popham, 1991; Stahl et al., 2019; Stobart, 2005; Strike, 

1997; Taylor i Nolen, 2005; Valentine et al., 2020). 

• Justícia procedimental. L’avaluació ha de ser objectiva, respectar els drets 

de tots els agents implicats en ella i complir amb les fases, els temps i els 

acords establerts. 

• Equitat. L’avaluació ha te tenir una actuació respectuosa ver les 

característiques contextuals de l’estudiantat, els seus nivells i els 

coneixements previs. 
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• Inclusió. L’avaluació ha d’oferir a l’estudiantat diverses oportunitats per tal 

de poder demostrar les pròpies competències, coneixements i actituds. Així, 

és necessari crear diferents entorns d’avaluació i aplicar la multivarietat 

metòdica adaptada a les necessitats específiques de l’estudiantat.  

• Transparència. Cal informar a l’estudiantat en totes les fases de l’avaluació 

sobre el disseny, els procediments, els criteris d’avaluació, les modalitats de 

comunicació dels resultats de l’avaluació i els usos que es poden 

proporcionar a aquests.  

• Credibilitat i seguretat. L’avaluació ha de garantir la confiança sobre els 

agents avaluadors i avaluats, en els processos i resultats de l’avaluació, en 

l’adequació dels mètodes als objectius que persegueix l’avaluació, i també 

en l’ús d’eines digitals que assegurin la privacitat i confidencialitat de les 

dades. 

• Responsabilitat i formació. L’avaluació ha d’esdevenir un mitjà per 

desenvolupar els valors de justícia, correcció i responsabilitats en el marc 

dels judicis avaluadors.  

• No contaminació. Cal evitar que l’avaluació, tant en el seus processos com 

en els seus resultats, sigui influenciada negativament per altres factors que 

no siguin estrictament els que es contemplen en l’objecte d’avaluació.   
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ORIENTACIONS PER L’ACTUACIÓ 

Els principis anteriors es poden concretar en actuacions que contribueixin a 

materialitzar una avaluació realment ètica (Sánchez et al., 2020). En aquest sentit, 

algunes de les orientacions següents ajudarien a aquest propòsit. Es tracta 

d’orientacions que abasten totes les fases d’un procés avaluador: disseny i 

planificació, implementació i desenvolupament, i interpretació i comunicació de 

resultats. Les recomanacions són aplicables a qualsevol modalitat formativa 

presencial, virtual o híbrida.  

 

Disseny i planificació de l’avaluació 

Abans de l’activitat avaluadora: 

• Explicar bé el per què de l’avaluació. 

• Aportar transparència sobre l’avaluació i clarificar el seu procés (per 

exemple: calendari, procediments, criteris d’avaluació, etc.). 

• Identificar els processos i els resultats d’aprenentatge fonamentals que es 

consideraran en l’avaluació 

• Destinar temps a planificar l’avaluació, i els seus instruments i eines, que 

poden ser diversos i complementaris. 

• Seleccionar els mètodes d’avaluació més adients i vàlids. 
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• Contemplar suficients oportunitats d’avaluació per tal que l’estudiantat 

pugui demostrar els aprenentatges assolits. 

• Definir bé els procediments d’assignació de notes. 

• Seleccionar, si s’escau, l’eina digital a emprar que asseguri la privacitat i la 

confidencialitat de les dades d’avaluadors i avaluats. 

 

Implementació i desenvolupament de l’avaluació 

Durant l’activitat avaluadora: 

• Aplicar una avaluació orientada a l’aprenentatge. 

• La varietat d’instruments  i eines (per exemple: exàmens, rúbriques, 

qüestionaris, etc.) no és un fi en sí mateixa, representa un mitjà per 

l’aprenentatge. 

• Mantenir una actitud oberta i tolerant, sota la lògica d’orientació i suport a 

l’estudiantat. 

• Oferir alternatives i altres oportunitats a qui no pot realitzar un prova 

avaluadora. 

• Proposar una avaluació on l’estudiantat pugui aplicar allò que ha après a 

una situació nova, i que possibiliti fer judicis de valor per tal de determinar 
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quines competències són rellevants davant una situació específica i decidir 

com s’han d’utilitzar. 

• Impulsar, des del principi d’equitat, l’ús de pràctiques d’autoavaluació, 

coavaluació i avaluació entre iguals. 

• Incloure les consideracions de gènere pertinents, evitant reproduir o 

alimentar la discriminació, l’abús, el maltractament i la falta de respecte. 

• Aplicar mètodes d’avaluació ajustats als nivells de l’estudiantat i sense 

provocar interpretacions errònies. 

• Fomentar interaccions oportunes durant l’avaluació i limitar interferències 

inapropiades. 

• No avaluar elements allunyats dels resultats d’aprenentatge objectes 

d’avaluació.  

 

Interpretació i comunicació dels resultats d’avaluació 

Desprès de l’activitat avaluadora: 

• Informar a l’estudiantat del lliurament dels resultats i les valoracions. 

• Aportar transparència i credibilitat en la comunicació de resultats, fent un 

bon ús d’aquests. 
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• Fer transparents les modalitats de comunicació dels resultats i les 

valoracions d’avaluació. 

• Comunicar oportunament els resultats i les valoracions d’avaluació. 

• Realitzar un esforç per tal de proporcionar un feedback clar i útil a 

l’estudiantat. 

• Tractar les dades amb confidencialitat i emmagatzemar-les a servidors 

institucionals segurs. 
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