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1. INTRODUCCIÓ 

 

Com es descriu en el document Eina d’autoavaluació dinàmica de centres formadors, 

l'autoavaluació dinàmica presenta un enfocament pedagògic que, a l’igual que 

l’avaluació formativa, es fonamenta en la visió integrada de l’ensenyament o instrucció i 

l’avaluació com a parts d’un mateix procés.  

El tret distintiu de l’avaluació dinàmica és la seva orientació cap al futur, es tracta 

d’un tipus d’avaluació que: 

 no se centra en mesurar els resultats d’un desenvolupament competencial que 

ha tingut lloc fins al moment sinó, 

 que el seu objectiu és identificar i promoure les habilitats que es troben encara 

en procés de maduresa i donar les ajudes necessàries perquè aquestes es 

vagin desenvolupant –i, per tant, adquirint maduresa– en el futur.  

A partir d’aquest marc conceptual, l’eina d’autoavaluació dinàmica de centres formadors 

es concreta en una base d’orientació, en forma de rúbrica, que facilita els elements que 

permeten identificar i analitzar el grau de desenvolupament dels aspectes clau que 

caracteritzen l’acompanyament constructiu i capacitador dels estudiants per part de 

les persones mentores de centre i persones tutores d’universitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta base d’orientació ha d’ajudar a obtenir informació sobre la mesura en què 

s’estan desenvolupant o s’han desenvolupat aquests aspectes, amb l’objectiu de 

prendre les accions de millora necessàries. 
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El tret més important de l'autoavaluació dinàmica és la distinció que fa entre determinar 

el que és (el nivell actual de competència) i predir el que podria ser (nivell potencial de 

competència) si s’accedeix a ajudes concretes i aquestes s’usen de manera eficaç, és 

a dir, de tal manera que permeten avançar en la direcció adequada.  

Com mostra l’esquema de més a baix, l’autoavaluació dinàmica consta de diferents 

processos. El més important és que la posada en marxa d’aquests processos ajudi els 

centres formadors a avançar cap al nivell màxim de competència en relació amb 

l’acompanyament dels estudiants en pràctiques (nivell de referència).   
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2. ORIENTACIONS PER A L’AUTODIAGNOSI, 

L’AUTOSEGUIMENT I L’AUTOAVALUACIÓ 

 

Saber cercar, trobar i usar conscientment ajudes per poder avançar forma part intrínseca 

del mateix procés d’autoavaluació dinàmica. 

2.1  L’autodiagnosi 

      

Aquest primer pas ens ha de proporcionar una radiografia del nostre nivell actual de 

professionalització com a centre formador.  

Té com a únic objectiu ajudar-nos a situar en un moment determinat, o sigui, a realitzar 

una autodiagnosi momentània. Per què diem que és momentània? Perquè 

l’autodiagnosi ‘fa la radiografia en un moment determinat’. 

 

Què ens hem de preguntar cada vegada que realitzem una autodiagnosi? 

On som exactament en relació amb el nivell màxim de professionalització com a centre 

formador (el nivell de referencia)? 

 

Procediment 

1. Agafem la rúbrica i llegim amb detall els indicadors de cada nivell. 

2. Pintem i indiquem al document d’excel, a la pestanya Introducció dades, el 

nivell en el qual creiem que ens trobem.  

 

Un exemple 

 

Centrem-nos, per exemple, en la dimensió de l’acompanyament de l’àmbit 1. La nostra 

aspiració és, naturalment, assolir el nivell màxim, el nivell de referencia. Per situar-nos 

en el nostre punt de partida respecte a l’acompanyament, llegim els indicadors de cada 

nivell relacionats amb aquesta dimensió i ens preguntem: On som en aquest moment? 

Què estem fent ja? Pintem o ressaltem d’alguna manera (amb color, per exemple) el 

nivell on creiem que ens trobem, com es representa en l’exemple fictici i l’indiquem a la 

columna moment 1.

SEGON CICLE 

D’AUTOAVALUACIÓ 

DINÀMICA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SW_Fi9KV4gLjpVKzW-Lf0c5gsQQkSBP6/edit#gid=686204094
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Ara ja saben no només on som sinó també cap a on hem d’anar. Aquesta primera autodiagnosi ens ha servit, així doncs, no només per visualitzar 

on som respecte al que hem d’aconseguir sinó també a visualitzar si ens falta molt o poc per assolir l’objectiu últim: assolir el nivell de referència.
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2.2  L’autoseguiment 

 

Un cop ens hem situat, haurem de pensar com podem avançar com a centre formador 

de la manera el més autònoma possible per assolir el nivell de referència.. Per poder 

avançar ens caldrà cercar ajudes concretes (en forma d’estratègies o accions) que 

haurem d’entendre i posar a la pràctica. En el moment de posar-les en pràctica, haurem 

d’anar veient si funcionen o no i fer les adaptacions o els reajustaments que calguin. 

Això és el que s’entén per autoseguiment. 

Primer, però cal definir un pla d’acció com a pas prèvi a l’execució d’un projecte. 

Què ha d’incloure? 

 

 

 

Exemple de plantilla: 

 

 

 

 

 

Què ens hem de preguntar en aquest segon pas?  

En aquest pas, ens hem de plantejar tres preguntes clau: 

 Com podem avançar cap a l’objectiu últim: assolir el nivell de referència de 

cada dimensió? 

 Quines ajudes tenim a l’abast que puguem utilitzar de forma autònoma (sense 

guiatge per part d’una persona experta) i que ens puguin ser útils per passar 

d’un nivell a un altre? 

 Quina ajuda explícita necessitem de les persones expertes?

Què ha d’incloure? 

Qui el redacta? 

Com es redacta? 

Un pla d’acció exitós ha de partir de les particularitats del 

propi centre, ha d’elaborar-se en equip, incloure diferents 

perspectives i ser compartit amb tot el claustre 

 

Cal tenir en compte que per 

definir les actuacions, cal 

identificar les ajudes que tenim a 

l’abast en forma d’estratègies i les 

que necessitem per part de 

persones amb expertesa  
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Exemples d’estratègies que es concreten al document de l’eina d’autoavaluació dinàmica i que conformen ajudes explícites per anar avançant: 

 
 

Les persones mentores desenvolupen una relació de confiança que genera vincles amb els estudiants i afavoreix el seu aprenentatge. 

La relació de confiança es pot assolir mitjançant l’establiment d’un clima emocional adequat. És a dir, generant vincles i mostrant respecte. Es proposen les ajudes següents 
en forma d’actuacions concretes: 

Línies d’acció Actuacions 

Generar vincles 
Posar-se a la disposició dels estudiants (Vine a veure’m quan vulguis, cultura de portes obertes, saber que pots venir a mi, … ). 

Afavorir el diàleg i la conversa com a eines que: (a) potencien la relació interpersonal, (b) desenvolupen el sentit de pertinença a la 
comunitat escolar i (c) contribueixen a la construcció de coneixement. 

Encoratjar l’estudiant a expressar les seves opinions personals en un marc de respecte i integrant-les, en la mesura que sigui 
possible, als diferents contextos i situacions. 

Estimular la participació de l’estudiant en la comunitat educativa i animar-lo a intervenir i a col·laborar en projectes globals dins i fora 
del centre. 

Canalitzar les aportacions i opinions de l’estudiant cap el model educatiu innovador 

Utilitzar un llenguatge assertiu i càlid evitant l’ús d’expressions  de judici  

Utilitzar el ‘nosaltres’ en front del ‘jo’ 

Mostrar respecte 
Escoltar les idees de l’estudiant 

Partir de les idees de l’estudiant i construir sobre elles 

Proporcionar i compartir amb l’estudiant  estratègies de comunicació (docent/alumne d’aula) 

Utilitzar un llenguatge assertiu i càlid que esdevingui entenedor i clar per a l’estudiant 

https://projectes.xtec.cat/centresformadors/wp-content/uploads/usu1341/2021/03/Eina-dautoavaluacio%CC%81.pdf
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Procediment 

 

1. Incorporem en la radiografia de partida el nombre i el tipus d’ajudes que estem 

fent servir per assolir el nivell màxim i que hem incorporat també al nostre pla 

d’acció. 

2. A continuació, marquem o ressaltem d’alguna manera si gràcies a aquestes 

ajudes creiem que estem avançant cap al nivell posterior al que estem. 

 

Un exemple 

 

Reprenguem l’autodiagnosi de l’exemple anterior i afegim el vessant de les ajudes. Per 

cercar les ajudes de forma eficaç, o sigui que serveixen concretament per allò que volem 

aconseguir, és important que ens guiem en un principi pels descriptors del nivell de 

referència. Així, per exemple, en la radiografia següent, i en relació amb el tercer 

indicador de l’acompanyament, el nivell de referència ens informa que l’acompanyament 

ha de ser capacitador. Això ens dona la pista del tipus d’ajuda que hem de cercar.
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Llegint el descriptor del següent 

nivell, quina pista ens dona per 

poder-lo assolir des d’on som? 

On podem trobar models d’horaris 

que contemplin l’acompanyament? 

 

On podem trobar les característiques i 

exemples d’un model d’acompanyament 

capacitador en l’eina d’autoavaluació 

dinàmica? 
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2.3  L’autoavaluació 

 

Ara hem estat un temps més llarg treballant sobre les ajudes relacionades amb 

l’acompanyament. A partir d’aquestes ajudes hem dissenyat un seguit d’accions per 

poder avançar, les hem posat en pràctica i les hem anat ajustant si calia. Ha arribat el 

moment de fer una autoavaluació.  

 

Què ens hem de preguntar en el tercer pas?  

Les preguntes clau en aquest pas són: 

 On ens situem ara en la rúbrica? 

 Comparant la primera autodiagnosi amb l’actual, en què hem avançat i on som 

en aquest moment? 

Procediment 

1. Recuperem la primera autodiagnosi i ressaltem amb un altre color o d’una altra 

manera on som ara en relació amb els resultats de la primera autodiagnosi. 

2. Cerquem evidències que demostrin que realment s’ha arribat a assolir el nivell 

màxim. 

3. Marquem en un color diferent els indicadors que han avançat però no assolit del 

tot. 
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 Un exemple 

EVIDÈNCIES 

No s’ha aconseguit encara el nivell 

màxim en relació amb la qualitat de 

l’acompanyament i la relació que 

s’ha d’establir. S’ha de seguir 

treballant un temps més llarg en 

aquests dos aspectes tan importants.  

 

EVIDÈNCIES 

No s’ha aconseguit encara el nivell 

màxim en relació amb el seguiment. 

S’ha de seguir treballant un temps 

més llarg en aquest aspecte.  
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Una vegada tancat aquest primer cicle: autodiagnosi – autoseguiment – autoavaluació, 

s’iniciaria un nou cicle per identificar quines habilitats encara no estan desenvolupades 

del tot i es necessiten treballar més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cicle d’autoavaluació dinàmica 

2. Autoseguiment 

1. Autodiagnosi 

3. Autoavaluació 


