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QUÈ ÉS UN PROJECTE?



ABP: Aprenentatge Basat en Projectes



L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)

L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP o PBL, Project-based learning) és
una metodologia docent basada en l'alumnat com a protagonista del seu
propi aprenentatge.

És considerat a més, una estratègia d'aprenentatge, en la qual els
estudiants s'enfronten a un projecte que han de desenvolupar.

Es basa en la necessitat de canviar el paradigma del procés d'aprenentatge
que es desenvolupa sense saber el perquè o per a què o la seua necessitat
en la vida, per un aprenentatge amb sentit.



L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)

És una metodologia activa 
idònia per treballar i avaluar 

per COMPETÈNCIES



Què és una Competència?
 No és una habilitat
 No és una capacitat
 No és una possibilitat
 No és “poder fer-ho”...

ÉS “FER-HO”: 
És l’acompliment d’una tasca amb eficàcia, 

posant en funcionament els conceptes (saber), 
procediments (saber fer i actuar) i actituds (saber ser)

necessaris per aconseguir-ho
-Javier M. Valle, 2015-



UNA COMPETÈNCIA MOU:

• CONEIXEMENTS: Quins components cognitius precisa?
• PROCEDIMENTS: Quines habilitats requerix?
• ACTITUDS:  Quines actituds exigix?



LES COMPETÈNCIES A LA LOMQUE

 Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener (BOE
29/01/2015), per la qual es descriuen les
relacions entre les competències, els
continguts i els criteris d'avaluació de
l'educació primària, l'educació secundària
obligatòria i el batxillerat.

















FASES DEL PROJECTE

1. ENTRADA
1.1. PRESENTACIÓ
1.2. MOTIVACIÓ

2. REPTE
3. RECERCA D’INFORMACIÓ
4. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
5. PRODUCCIÓ
6. DIFUSIÓ
7. AVALUACIÓ DINÀMICA













Com diu M.A. Ariza:





4t. i 1r Batx. MUS.BL5.10. Buscar i seleccionar informació
sobre els entorns laborals, les professions i els estudis
vinculats amb els coneixements del nivell educatiu; analitzar
els coneixements, les habilitats i les competències necessàries
per al seu desenvolupament, i comparar-los amb les seues
pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant
de la presa de decisions vocacional

CRITERI D’AVALUACIÓ



Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, les

professions i els estudis vinculats amb els coneixements del

nivell educatiu; analitzar els coneixements, les habilitats i les

competències necessàries per al seu desenvolupament, i

comparar-los amb les seues pròpies aptituds i interessos per

a generar alternatives davant de la presa de decisions

vocacional

CRITERI D’AVALUACIÓ







QUÈ ÉS UNA TASCA?



















DISSENY DE L’AVALUACIÓ 
d’UNA TASCA O d’UN PROJECTE



1. QUÈ ÉS L’AVALUACIÓ

3. PER A QUÈ AVALUAR?

4. RESPECTE A QUÈ AVALUAR?

5. QUI AVALUA?

6. QUAN AVALUAR?

7. COM AVALUAR?

8. AMB QUÈ AVALUAR?2. QUÈ AVALUAR?

10. IDEES CLAU PER 
AVALUAR

0. ALGUNES PRECISIONS

9. EINES PER A DISSENYAR 
L’AVALUACIÓ



0. ALGUNES PRECISIONS







L'avaluació, com qualsevol altre element 

del procés d'ensenyament i aprenentatge, 

també s'ha de planificar i programar



Aprenentatge i Avaluació

no són dos moments

ni accions diferents



1. QUÈ ÉS L’AVALUACIÓ



És un procés d'obtenció sistemàtica de dades 
que ofereix informació contínua 
sobre la manera en què es produeix 
l'ensenyament i l'aprenentatge, 
permet valorar l'aconseguit i, 
en conseqüència, prendre mesures 
per ajustar i millorar el propi procés educatiu 
i, per fi, la qualitat general del sistema

María Antonia Casanova 



És la gestió controlada de dades
(cerca, adquisició, anàlisi i interpretació) 

sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge
per a una presa de decisions raonable

Fernando Trujillo



Neus Sanmartín

Dis-me què i com avalues
i et diré què i com ensenyes
(i què i com els teus alumnes aprenen)



Cal plantejar-se una Avaluació alternativa 
per a un Ensenyament alternatiu

Planteja't una posició crítica 
respecte a les teues estratègies d'avaluació convencionals i 

busca el valor de les estratègies alternatives



L’AVALUACIÓ, PER TANT ÉS UN PROCÉS 
QUE REQUERIX DIFERENTS ACCIONSArreplegar 

informacions
Analitzar les 
informacions

Emetre un judici Pendre decisions

Pedagògiques Socials

Regular el procés d’ensenyament-aprenentatge Classificar, seleccionar, orientar els alumnes



El disseny de 
l’avaluació requerix
respondre a moltes 

preguntes

QUÈ

PER A QUÈ

RESPECTE 
A QUÈ

QUI

QUAN

COM AMB QUÈ



2. QUÈ AVALUAR?

El disseny de 
l’avaluació requerix

respondre a:



• ELS APRENENTATGES
• EL PROJECTE
• El nivell d'assoliment en la realització de Tasques integrades
• No mesurem solament els aprenentatges, sinó la seua posada en 

funcionament per resoldre situacions complexes en diferents
contextos

• No és recomanable avaluar el que no s'ensenya
• Allò que no s’avalua, no s’aprèn 

QUÈ AVALUAR?



3. PER A QUÈ AVALUAR?

El disseny de 
l’avaluació requerix

respondre a:



• Per tenir en compte les possibilitats de cada alumne?

• Per considerar el context de l'escola?

• Per millorar l'aprenentatge de cada alumne?

• Per conèixer als alumnes?

• Per millorar l'ensenyament que realitza el professorat?

• Per recolzar el desenvolupament i l'ajust dels projectes educatius?

• En definitiva: Amb l'avaluació, millorem la qualitat del sistema educatiu?

O utilitzem l’avaluació per a...

PER A QUÈ AVALUAR?



• Condicionar els processos d'aprenentatge

• Comprovar els resultats obtinguts

• Classificar als alumnes segons les seves capacitats i aprenentatges

• Suspendre als que no s'ajusten al sistema establert

• Destacar als que millor... memoritzen?

• Marginar de la societat a “els diferents”

PER A QUÈ AVALUAR?



L’ÚS ADEQUAT 
DE L’AVALUACIÓ



LA 
“NORMALITAT” 
EN AVALUACIÓ





4. RESPECTE A QUÈ AVALUAR?

El disseny de 
l’avaluació requerix

respondre a:



Respecte als Criteris d’avaluació
ContextProcés Continguts

RESPECTE A QUÈ AVALUAR?







AVALUACIÓ 
CRITERIAL













Links al Document pont
d’Educació Primària i de Secundària per àrees

http://mestreacasa.gva.es/web/sfp/dpsecundaria
 http://mestreacasa.gva.es/web/sfp/dp

http://mestreacasa.gva.es/web/sfp/dpsecundaria
http://mestreacasa.gva.es/web/sfp/dp


5. QUI AVALUA?

El disseny de 
l’avaluació requerix

respondre a:



QUI AVALUA?

AVALUACIÓ 
EXTERNA

PROVES DIAGNÒSTIQUES: PISA

AVALUACIÓ 
INTERNA

DOCENT

ALUMNE/A

HETEROAVALUACIÓ



6. QUAN AVALUAR?

El disseny de 
l’avaluació requerix

respondre a:



In
ic

ia
l

Procesual
Formativa

Di
ag

nò
st

ic
a Sum

ativa
Final

QUAN AVALUAR?















7. COM AVALUAR?

El disseny de 
l’avaluació requerix

respondre a:



Intercanvis
Orals

Proves
Específiques

Anàlisis de 
Produccions

Tècniques
d’Observació

Combinant diferents tècniques



Tècniques
d’Observació









Intercanvis
Orals



Proves
Específiques



8. AMB QUÈ AVALUAR?

El disseny de 
l’avaluació requerix

respondre a:



Seleccionant els instruments adequats

Qüestionaris

PortafolisDiaris d’aprenentatge

Rúbriques

Llistats de
confrontament

Escales d’observació

Proves objectives

Registres anecdòtics





Es un Registro de datos que incluye 
diversos indicadores sobre 
descriptivas.dddddddddddddd que 
están redactados en positivo. El 
evaluador únicamente ha de reflejar 
si la característica observada está 
presente SI o NO

comportamientos o acciones

listado de items 
atributos,

Llistats de confrontament



Llistat de
confrontament



Es un Registro de datos que incluye 
una valoración gradual de diversos  
atributos, acciones o productos  de una 
persona o grupo. Debe estar 
estructurada y tener una finalidad 
concreta. Pueden ser estimativas, 
numéricas, gráficas y descriptivas.

Escales d’observació



Escala 
d’observació



Una rúbrica es una matriz  de 
evaluación de tareas que incluye un 
conjunto de descriptores  de logro 
obtenidos a partir de unos criterios de 
realización y desglosados en varios 
niveles de desempeño

descriptores

realización
niveles de desempeño

matriz de 

criterios de

evaluación

Rúbriques



Rúbrica

Evaluar mediante rúbricas

Qué son y cómo elaborar las rúbricas de evaluación

https://www.youtube.com/watch?v=3Js2L_7kR_M




sobre 
recerca i 
anàlisi
d’informació

Rúbrica



sobre una presentació oralRúbrica







Un diario de aprendizaje es un 
registro escrito  de lo que piensa o 
siente el propio alumno en relación a 
sus experiencias de aprendizaje, 
dentro y fuera del aula. Recoge 
información sobre sus intereses,, sus 
dudas o sus descubrimientos.

intereses

experiencias de aprendizaje

registro escrito piensa

Diaris d’aprenentatge















Neus
Sanmartí





Un portafolios es una selección de 
trabajos y evidencias que reflejan la 
evolución de un estudiante, los 
procesos metacognitivos o el logro 
de objetivos de aprendizaje, y 
presentan juicios de valor acerca del 
desempeño competencial.desempeño

procesos metacognitivos 

trabajos y evidencias

objetivos

Portafolis







Puede incluir 

- Integrar el aprendizaje y evaluación
- Evaluar tanto el progreso como el logro
- Que el alumno reflexione y se autoevalúe

Permite

Ensayos, redacciones, 
informes, fotografías, 
grabaciones de audio, 
dibujos, vídeos, etc



Benito & Cruz, 2005



Técnicas e instrumentos de evaluación

Técnicas de 
observación

Listas de cotejo, registros anecdóticos o 
descriptivos, escalas de observación, escalas de 
valoración o rúbricas, escalas de actitudes

Análisis de 
producciones

Listas de cotejo, escalas de observación, rúbricas, 
autoinformes, portafolios, diarios de aprendizaje

Pruebas 
específicas

Pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 
asociación, tipo ensayo o mixtas, escritas, orales

Intercambios 
orales

Cuestionarios, guías de entrevista, guías de 
diálogo, escalas de observación, grabaciones



Análisis de producto

Pruebas
escritas

Basada en M. de Miguel



9. EINES PER A DISSENYAR 
L’AVALUACIÓ



















10. IDEES CLAU PER AVALUAR





1. ¿Por qué creer que el 
principal objetivo de la 
evaluación es sólo 
conocer los resultados del 
aprendizaje y, en cambio, 
no pensar en la 
evaluación como la 
actividad que lo impulsa y 
favorece que sea de más 
calidad?



2. ¿Por qué creer
que evaluar es 
poner una nota a 
cada estudiante y, 
en cambio, no 
pensar que es 
conocer la 
estrategia utilizada
por la alumna o el 
alumno en la 
ejecución de una 
determinada tarea, 
comprender las 
causas de sus
dificultades y 
ayudarle a tomar 
decisiones sobre 
cómo superarlas?



3. ¿Por qué no dejar
de transmitir al 
alumnado que los 
errores son algo
malo que se debe
esconder y, en 
cambio pensar que 
aprender es 
superarlos y que es 
bueno expresarlos?



4. ¿Por qué no 
pensar que la 
evaluación es útil 
para aprender
cuando favorece
que el alumnado
vaya aprendiendo
a autorregularse
autónomamente, 
y dejar de creer
que sólo sirve
para que el 
profesorado
detecte errores y 
éxitos?



5. ¿Por qué pensar 
que siempre es el 
docente quien ha de 
detectar los éxitos y 
errores de los que 
aprenden y 
proponer qué han 
de hacer para 
mejorar y, en 
cambio, por qué no 
dejar que sea el 
propio alumno o 
alumna quien
reconozca sus
aciertos y sus
dificultades? O ¿por 
qué no animar a sus
compañeros a 
ayudarle en este 
proceso evaluativo?



6. ¿Por qué no 
pensar que todos (o 
la mayoría) de los 
estudiantes pueden
demostrar que han 
llegado a buenos
resultados finales
como consecuencia
del trabajo
promovido para 
que aprendieran, y 
dejar de pensar que 
siempre
encontraremos en 
el aula una 
distribución del 
alumnado que siga
la curva de Gauss, 
con el 5 en el punto 
de inflexión?



7. ¿Por qué no pensar 
que la evaluación
estimula el aprendizaje
cuando pone de 
manifiesto que se ha 
aprendido, y dejar de 
creer que los suspensos 
motivan al estudiante a 
esforzarse más en 
aprender?



8. ¿Por qué confundir
evaluación con examen y 
evaluación continua con 
exámenes continuos y, en 
cambio, no pensar en 
actividades de evaluación
integradas totalmente en 
el proceso de 
aprendizaje? 
¿Por qué no dejar de 
creer que las pruebas con 
preguntas de respuesta
cerrada nos dan una 
información más objetiva
del aprendizaje del 
alumnado que las 
preguntas de respuesta
abierta?



9. ¿Por qué no pensar 
en que las pruebas de 
evaluación externa 
pueden ser buenos
instrumentos para 
orientar nuestro
trabajo en el aula, y 
dejar de creer que 
son sólo
instrumentos de 
control que no tienen
ninguna utilidad?

La evaluación externa 
de los aprendizajes de los alumnos

puede ser útil 
para orientar la enseñanza

Pero para ello es importante que los instrumentos y métodos de 
evaluación aplicados promueven prácticas de aula innovadores



10. Por qué pensar 
que no sirve para 
nada evaluar nuestro 
trabajo como 
enseñantes, y no 
creer que es el punto 
de partida necesario 
para innovar y ser 
más competentes en 
el ejercicio de nuestra 
profesión?





ABP: Aprenentatge Basat en Projectes
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