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Resum 

En el present Treball de Final de Màster s’ofereix una alternativa a l’avaluació 

educativa de l’assignatura Física i Química, partint del contrast existent entre 

l’avaluació tradicional i l’autèntica, sense deixar de banda els avantatges i/o 

inconvenients que presenta cada una d’elles. No es tracta de passar de cop i 

sobte d’una avaluació a l’altre ni tampoc el fet de decantar-nos cap a una sola; 

sinó de la transició necessària que com a docents hauríem de fer, agafant els 

punts forts de les dues avaluacions i deixant de banda els seus punts febles. 

Per aquesta raó, és important conèixer l’evolució que ha sofert el concepte 

d’avaluació educativa al llarg de la seva història així com els aspectes que 

caracteritzen a cada una de les avaluacions per tal de decidir i establir les 

pautes necessàries per a desenvolupar la transició de l’avaluació. Es tracta de 

fer més real l’avaluació educativa i per tant és necessari reconèixer, 

desenvolupar i posar en pràctica les capacitats, habilitats, destreses i 

competències de l’alumnat. Per tal d’acostar el treball a la realitat, es du a 

terme una breu investigació realitzada a petita escala sobre un centre 

d’educació secundària obligatòria i batxillerat de les Illes Balears, a fi d’establir 

un primer punt d’inici a aquesta transició. Per poder desenvolupar la proposta, 

és necessari posar en pràctica la base bibliogràfica amb la finalitat d’aconseguir 

un desenvolupament de les competències clau de l’alumnat en la matèria de 

Física i Química, fet que ens du a desenvolupar exemples concrets de la 

transició d’avaluació mitjançant l’ús de noves metodologies. Aquest tipus 

d’avaluació es pot globalitzar no tan sols en el concepte concret a tractar ni a la 

pròpia assignatura, sinó a totes i a cada una de les matèries existents, duent a 

terme les adaptacions pertinents.  

 

 

 

 

Paraules clau: avaluació, tradicional, autèntica, transició i competències.  
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1. Justificació de l’elecció del tema 

Després de donar moltes voltes sobre l’elecció del tema del treball de final de 

màster de formació del professorat em vaig adonar que totes les meves idees 

desembocaven en un mateix punt. Hi havia una gran inquietud dintre meu, 

sobre un gran aspecte, com un docent pot avaluar de manera justa als seus 

alumnes? 

En primer lloc, durant la meva realització de les pràctiques del màster, em va 

cridar molt l’atenció la manera tradicional d’avaluar que avui en dia es segueix 

fent ús en el centres. Per tant, ja partia d’un punt inquietant que podia tenir pes 

en el meu treball de final de màster. 

En segon lloc, la gran diversitat existent en les aules i la falta de recursos i 

disponibilitat personal per atendre-la em va crear la necessitat de cercar-hi una 

proposta de millora. Fet que es va convertir en un altre punt fort pel meu treball. 

Vista la meva inquietud sobre la manera d’avaluar les progressions de 

l’alumnat, vaig decidir que el meu treball de final de màster aniria encaminat a 

una millora de l’avaluació de la Física i Química.   

Partint de la idea d’avaluació autèntica, vaig decidir estirar els fils que sortien 

d’aquest objectiu general per a poder desenvolupar el present treball titulat 

Transició de l’avaluació tradicional a l’autèntica. Avaluació per competències en 

la Física i Química.  
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2. Objectius 

Generals: 

- Identificar l’evolució que ha sofert la definició d’avaluació educativa en 

funció dels diferents períodes o generacions que han existit per tal de 

comprendre la seva finalitat en cada moment educatiu. 

- Definir el concepte d’avaluació autèntica a partir de l’ensenyança, 

aprenentatge i avaluació per competències amb la finalitat de dur-la a la 

pràctica.  

- Dissenyar les pautes necessàries per a desenvolupar el trànsit d’una 

avaluació tradicional a una avaluació autèntica tenint en compte els 

avantatges i/o desavantatges que implica cada una d’elles. 

- Reconèixer la importància d’implementar una avaluació per 

competències amb l’objectiu d’abastir la diversitat de tot l’alumnat i 

aconseguir el màxim nombre de metes individualitzades.  

Específics: 

- Explorar la situació actual de l’avaluació educativa tenint en compte la 

informació bibliogràfica i una petita enquesta realitzada a un centre 

d’educació secundària obligatòria i batxillerat de Mallorca, amb l’objectiu 

d’identificar quin tipus d’avaluació estan desenvolupant. 

- Reconèixer la necessitat d’aplicar noves metodologies mitjançant l’ús de 

les TIC i les TAC per tal de d’aconseguir una avaluació més autèntica 

basada en el desenvolupament de les competències. 

- Dissenyar exemples concrets sobre les passes necessàries per a poder 

dur a terme aquesta transició avaluativa dintre de l’àmbit de la Física i 

Química.  
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3. Estat de la qüestió 

3.1. L’origen de l’avaluació educativa 

En aquests darrers anys s’ha produït un desenvolupament teòric i metodològic 

sobre l’avaluació educativa, fet que ha conduit a establir diverses terminologies, 

criteris i models per guiar les activitats, no sols de caràcter acadèmic, sinó 

institucional, econòmic i polític donant lloc a l’aparició de nous conceptes 

d’avaluació educativa (Miranda, 2010). 

El concepte avaluació va néixer en el contexts de la industrialització i 

creixement econòmic en els Estats Units del nord d’Amèrica, on Henry Fayol 

(1916) va establir els principis de l’Administració científica sota una filosofia 

positivista. Segons Fayol, el procés administratiu està format per cinc etapes 

essent la darrera la d’avaluació. Fins aquest moment, el concepte avaluació no 

anava lligat amb el d’educació. No fou fins a principis del segle XX que apareix 

com a disciplina social després de la publicació del llibre de Ralph Tyler (1949) 

titulat Basic Principles of Curriculum and Instruction, en el qual introdueix el 

terme avaluació educativa (Tyler, 2013). Tyler desenvolupa el primer mètode 

sistemàtic de l’avaluació educativa on contemplava grans aspectes com el 

currículum, l’aprenentatge dels estudiants, l’establiment i classificació dels 

objectius, entre altres. Passant a considerar-se, Tyler, el pare de l’avaluació 

educativa (Miranda, 2010). 

En el moment en que apareix el terme avaluació educativa, no deixa de seguir 

evolucionant el seu concepte donant lloc a la història de l’avaluació educativa.  

3.2. Història de l’avaluació educativa 

L’avaluació educativa, entesa de forma general com a la manera de valorar el 

progrés dels alumnes, existeix des del primer moment en que hi ha 

ensenyança-aprenentatge. Aquesta, ha sofert canvis significatius al llarg de la 

seva història, tant conceptuals com funcionals. Per aquesta raó, alguns autors 

com Madaus, Scriven, Stufflebean, Cabrera, entre altres, han estat capaços de 

classificat l’avaluació educativa en funció de la seva finalitat i context històric 

del moment.  
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Cabrera (1986) i Salvador (1992) classifiquen a l’avaluació educativa en tres 

grans èpoques, agafant com a punt de referència a la figura de Tyler. A l’època 

de Tyler la denominen de naixement; a l’anterior, precedents o antecedents i a 

la posterior, de desenvolupament.  

Segons Escudero (2003), existeix una gran classificació de les generacions de 

l’avaluació educativa desenvolupades per Madaus, Scriven i Stufflebeam, els 

quals reconeixen sis períodes d’avaluació educativa. Aquests es classifiquen 

de la següent manera: època de Reforma (1800-1900), època de l’Eficiència i 

del Testing (1900-1930), època de Tyler (1930-1945), època de la Innocència 

(1946-1956), època de l’Expansió (1957-1972) i època de la Professionalització 

(1973-actualitat). 

Per altre part, segons Guba i Lincoln (1989) podem classificar l’avaluació 

educativa en quatre generacions. La primera generació és la de mesurament, 

la qual arriba fins el primer terç d’aquets segle; la segona és la descriptiva; la 

tercera és la de judici o valoració y actualment estaríem a la quarta, la qual 

recolza l’enfocament paradigmàtic constructivista i les necessitats dels 

stakeholders (demandants i implicats en l’avaluació), com a base per 

determinar la informació que es necessita.  

Després d’una gran revisió bibliogràfica i independentment de les diverses 

classificacions que s’han dut a terme sobre l’avaluació educativa, existeix la 

coneguda sistematització realitzada per Stufflebeam (1987), la qual estableix 

sis períodes d’evolució històrica de l’avaluació, agafant com a peça fonamental 

el treball realitzat per Ralph Tyler (1930).  

A continuació es detalla de forma breu cada període (Stufflebeam, 1987 citat en 

Mora, 2004): 

Període pre-Tyleria, sorgí en el segle XX, però no fou fins els anys quaranta 

on va tenir el seu màxim esplendor, emmarcant pel moment històric de la 

Primer Guerra Mundial amb els tests de les intel·ligències. Es basava en la 

utilització de tests estandarditzats per a verificar el domini del contingut per part 

dels alumnes. Aquest període és conegut com a la primera generació: 

mesurament o testing (Guba i Lincoln, 1989). 
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Període Tyleria, sorgí a la dècade dels anys trenta on Ralph Tyler presentà 

una renovada visió del currículum i l’avaluació (Mora, 2004). Planteja el model 

de planificació curricular tecnològic, en el qual posa èmfasis en la selecció i 

organització del contingut així com en les estratègies per transmetre la 

informació i avaluar els èxits dels objectius. Segons Tyler, l’avaluació determina 

en quina mesura han estat assolits els objectius i per això, suggereix realitzar 

comparacions entre els resultats i els objectius proposats en un programa 

d’estudis (Tyler, 1974 i Rama, 1989). Tenint en compte la classificació de Guba 

i Lincoln (1989), és coneix com a la segona generació, avaluació com a 

descripció o avaluació Tyleriana. El paper de l’avaluador deixa de ser 

simplement el de tècnic, tal i com ho era en la primera generació; i passa a tenir 

la funció de recol·lectar la informació sobre l’assoliment de les metes per part 

dels estudiants per analitzar les fortaleses i debilitats en front als objectius 

establers per guiar les revisions i millores. Segons Dobles (1996) descriu 

aquesta generació com una avaluació que es caracteritza per una descripció de 

patrons que evidencia fortaleses i debilitats en relació amb els objectius 

establerts. 

Període d’innocència, al augmentar de manera significativa l’oferta 

educacional en els Estats Units en la dècada dels quaranta, es fa evident la 

incrementació de la pràctica avaluativa del personal docent i de l’avaluació 

educacional (Rama, 1989). Romanen els principis proposats per Tyler sobre 

avaluació educativa.  

Període de realisme, l’avaluador conserva les funcions de tècnic i descriptiu 

de les dues primeres generacions però alhora assumeix el paper de jutge en la 

presa de decisions, fet que implica que l’avaluació es posa al servei de la 

valoració de la informació, a partir d’uns criteris, indicadors i estàndards 

d’avaluació. Segons Guba i Lincoln (1989) es coneix amb el nom de tercera 

generació, avaluació com emissió de judicis o valors. 

Període del professionalisme. En la dècade dels anys setanta, l’avaluació 

comença a agafar força com una professió que relaciona l’avaluació amb la 

investigació i el control (Rama, 1989, González i Ayarza, 1997). 
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Període d’autoavaluació. Aquesta generació respon als interessos i 

inquietuds del avaluat, el qual té la possibilitat de comunicar-se amb l’avaluador 

per analitzar possibles acords sobre les seves metes. L’avaluador ara actua 

com a guia per tal d’aconseguir que es compleixin els acords i avalua el procés 

que l’alumne fa per arribar-hi. L’avaluació de l’estudiant es basa en l’autonomia 

i la interestructuració (interacció entre el professor i l’alumne). Es parteix de la 

premissa on tots els esforços educatius, incloent l’avaluació han de cercar el 

creixement cognitiu i el desenvolupament personal de tots els participants en el 

procés d’ensenyança i aprenentatge. Aquest fet condueix a processos 

d’autoavaluació. A més, es considera la metavaluació com a mitjà per 

assegurar i comprovar la qualitat de les avaluacions. D’aquesta forma, 

l’avaluació es concep com orientadora i formativa del procés (Hernández, 1998 

citat en Mora, 2004). Aquesta període pertany a la quarta generació, 

constructivista, segons Guba i Lincol (1989). 

Tenint en compte les diferents etapes existents durant tota la història de 

l’avaluació educativa, podem resumir que existia en un primer moment una 

avaluació basada en la necessitat de seleccionar o classificar els alumnes en 

funció de la seva capacitat per a desenvolupar coneixements memorístics i 

repetitius a partir de simples tests de preguntes curtes i seqüències de 

problemes de igual dificultat. I un segon moment d’aparició de la generació 

tercera o període realista on es fonamenta la necessitat d’existir un judici a 

partir d’uns criteris preestablers, en aquest moment el paper del docent canvia; 

però no és fins a la darrera generació o etapa d’autoavaluació on el docent 

agafa el paper de guia per tal que els seus propis alumnes siguin capaços, per 

ells mateixos, d’arribar a aconseguir els seus objectius amb la simple ajuda 

orientativa del docent.  

Actualment en les escoles existeix un mixta d’aquestes generacions, 

classificant-les en avaluació tradicional, la qual inclouria els tres primers 

períodes segons Stufflebeam; i una avaluació més autèntica la qual fa 

referència a la necessitat d’establir judicis i autoavaluacions (generació 

constructivista). El docent, juntament amb l’equip de departament, equip 

directiu i més globalment el centre com a tal, decideixen quin tipus d’avaluació 
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es durà a terme. Per aquesta raó, l’avaluació de cap centre es podrà 

superposar a un altre ja que vendrà marcada per tots i cada un dels component 

del centre. Tenint en compte la possibilitat que com a docent tenim d’elecció, 

dintre d’uns marges, d’una avaluació o l’altre i implementar-la en els centres; 

ens cal revisar els avantatges i desavantatges que presenta cada una d’elles 

amb la finalitat de decidir quina avaluació considerem més adient o tal vegada 

millor, indagar quines parts de cada una desenvolupar i posar en pràctica.   

3.3. Avantatges i desavantatges d’una avaluació tradicional i una 

avaluació autèntica 

En una avaluació tradicional o estandarditzada, la forma amb la qual el docent 

avalua els seus alumnes condiciona de manera directa el seu aprenentatge, ja 

que afecta sobre el que estudien, quan ho han de fer, de quina manera, amb 

quina qualitat i quantitat d’estudi. En conseqüència, s’estableix la qualitat 

d’aprenentatge que hauran aconseguit o estat capaços d’obtenir amb èxit.  

Seguint amb el concepte d’avaluació estandarditzada, la podem descriure com 

(Bravo i Fernández, 2000) un mètode per a classificar els alumnes en diferents 

nivells, el qual va tenir el seu màxim esplendor a principis dels anys vuitanta 

quan els americans convertiren els tests estandarditzats amb la seva eina 

estrella (Linn, 1995) on la puntuació obtinguda en aquests tests era (i és) 

suficient per a determinar les oportunitats educatives i econòmiques de les 

persones. 

Ara bé, tal com anuncia Gibbs (1999) si l’avaluació ha de ser un vincle 

important per a l’aprenentatge, ens cal que sigui autèntica; és a dir, ha de 

presentar escenaris molt similars a la realitat que els propis alumnes en un futur 

es trobaran. Per tal de ser capaços de superar aquells obstacles que se’ls 

interposaran en la seva vida, és necessari aplicar una avaluació autèntica.  

Entenem, per tant, per avaluació autèntica (Bravo i Fernández, 2000) un model 

d’actuació més realista on el seu objectiu és avaluar en una escala absoluta; tot 

el contrari de l’avaluació tradicional la qual és relativa segons el grup de 

referència i a més, presenta respostes obertes enfront a la mera elecció d’una 

entre unes quantes alternatives. A més, presenta tasques que poden simular el 
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desenvolupament d’un treball o directament ser mostres de treballs personals 

els quals poden ser avaluats, com és el cas del portafolis.  

Fent una recerca bibliogràfica (Mumford, Baughman, Supinski i Anderson, 

1998; Monereo, 2009 i Ahumada, 2005) he pogut construir la següent taula, 

diferències entre l’avaluació tradicional i l’autèntica: 

 Avaluació tradicional Avaluació autèntica 

Funció principal Certificar o qualificar els 

aprenentatges 

Millorar i orientar als estudiants en el 

procés d’ensenyança-aprenentatge 

Informació 

necessària 

Evidències concretes de 

l’assoliment d’un aprenentatge 

Evidències i vivències personals 

Tipus de 

procediment 

Proves orals o escrites. Pautes 

d’observació rígides 

Múltiples procediments i tècniques 

Importància de 

les respostes 

Es solen tenir en compte sols 

els resultats 

Es té en compte el procediment per 

arribar a tal resultat així com 

l’argumentació del resultat 

Dificultats de les 

activitats 

Es resolen de forma sistemàtica Problemes més estructurats que 

requereixen interrelacionar 

coneixements 

Moment en que 

es realitza 

Al final de cada tema o unitat 

(sumativa) 

Activitats diàries d’ensenyança i 

aprenentatge (formativa) 

Responsable 

principal 

Procediment unidireccional 

extern a l’alumne (professor) 

Procediment col·laboratiu i 

multidireccional (auto i coavaluació) 

Anàlisi dels 

errors 

Sanció Reconeix l’error i s’estimula la 

superació  

Possibilitats 

d’èxits 

Permet avaluar l’adquisició de 

determinats coneixements 

Permet avaluar competències i 

actuacions 

Lloc 

d’aprenentatge 

Desconeix on es desenvolupa 

l’aprenentatge 

Considera els contexts on es 

desenvolupa l’aprenentatge 

Jerarquització Distribueix als alumnes en grups 

en funció de la seva puntuació 

Intenta que tots els alumnes aprenguin 

a partir de la diversitat 

Reconeixement 

al docent 

Font de coneixement principal Mediador per tal d’arribar als 

coneixements 

Taula 1. Diferències entre l’avaluació tradicional i l’autèntica.  
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Tal i com es pot observar en la taula 1 existeixen diferències significatives en 

quant als objectius, mesures, inferències i com no en el desenvolupament. Però 

no es tracta de mirar sols la taula i decantar-se per un tipus d’avaluació, ja que 

de ser així, tal vegada, la gran majoria de nosaltres elegiríem l’avaluació 

autèntica, pel simple fet de mirar la taula 1 i comprovar-ne les millores 

educacionals. Ens cal donar-li la volta a la taula i descobrir que en l’avaluació 

tradicional no tots els aspectes són negatius sinó que aquesta presenta una 

sèrie d’avantatges en front a l’avaluació autèntica.  

Els avantatges que presenta l’avaluació tradicional són els següents (Bravo i 

Fernández, 2000): 

 Baix cost. El fet de presentar grans proves de paper i llapis, fa que els 

costs d’aquest sistema d’avaluació siguin notablement baixos. 

 Puntuació objectiva. En vista a presentar una única resposta certa, el 

judici o opinió del docent queda exclòs i per tant no pot influir en les 

respostes dels estudiants. A més, aquests tipus d’avaluació facilita molt 

la correcció per part del docent ja que presenta una situació estructurada 

de preguntes on la seva resposta sol ser breu. 

 Fiabilitat. Atenent que és una avaluació a petita escala, dintre de l’aula, 

implica que aspectes com la validesa i la fiabilitat dels mesuraments 

tinguin gran rellevància, fet que no es contempla en l’avaluació autèntica 

ja que tot allò que és vàlid dintre d’una aula, pot no ser-ho en una 

avaluació a gran escala.   

 Imparcialitat. El fet de no qüestionar-se successivament les coses i 

d’aprendre a partir d’una avaluació tradicional, afavoreix l’absència 

d’inclinació en favor o en contra d’un o determinats alumnes en funció 

dels seus judicis o valors. 

 Validesa predictiva. Al presentar una determinada puntuació en una 

prova, dóna lloc a la previsió quasi absoluta de la puntuació en aquella 

matèria. 
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 Generalització d’inferències. Donat que no ens hem de centrar en 

habilitats específiques de cada alumne, dóna lloc a la creació 

generalitzada d’indiferències. 

 Validesa de constructe. El docent, entès com a l’expert en l’avaluació 

tradicional, és el responsable de decidir si realment la resposta d’un 

alumne reflexa el significat teòric o real que hauria de tenir.  

Com era d’esperar, tots aquells aspectes qualificats com avantatges en 

l’avaluació tradicional es converteixen en els desavantatges en l’avaluació 

autèntica (Bravo i Fernández, 2000): 

 Alt cost. El fet d’implicar noves metodologies per a desenvolupar 

l’avaluació autèntica fa que el cost s’incrementi significativament i a més, 

el número de persones avaluades simultàniament disminueix. 

 Dificultats en l’elaboració d’avaluacions paral·leles. Deixar de banda els 

tests, implica cercar proves on els requeriment siguin idèntics, fet que es 

fa quasi bé impossible.  

 Falta de validesa del constructe. Existeix una falta d’acord entre els 

constructes que han d’avaluar-se, fet que impedeix la validesa.  

 Puntuació subjectivitat. Tot i l’existència d’entrenar als jutges sobre 

quines tasquen estan ben fetes i quines no, és difícil que els jutges 

segueixin les pautes o regles, donant lloc a puntuacions subjectives.  

 Complexa naturalesa dels exercicis. Aquesta complexitat no afecta 

simplement a que l’avaluació sigui més cara i difícil de puntuar; sinó que 

dificulta l’obtenció d’una mostra adequada de l’expressió d’aquestes 

habilitats.  

 L’efecte del context en l’avaluació. És quasi bé impossible separar la 

influència del context d’avaluació a l‘execució realitzada. Un clar 

exemple seria l’eina del portafolis. Tot i les grans avantatges que 

presenta aquesta eina, alhora inclou grans dubtes: com podem saber si 

l’alumne l’ha dut a terme ell sol o l’han ajudat els seus pares?  
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 Escassa generalització de les inferències. Al haver-nos de centrar en 

habilitats específiques és difícil generalitzar a altres dominis.  

Després de contraposar les grans diferències existents entre avaluació 

tradicional i autèntica, podem donar lloc a la necessitat de l’existència d’una 

avaluació transitiva entre l’avaluació tradicional i l’autèntica; quedant-nos amb 

els aspectes més positius i avantatjosos que implica cada una d’elles. Per 

aquesta raó, aquesta transició contemplaria els següents aspectes: 

 Puntuació en escala absoluta a partir d’un criteri de referència 

preestablert. 

 Valorar la complexitat de les habilitats individuals dels alumnes 

 Disminuir al màxim el cost. 

 Respostes més bé obertes, sense deixar de banda algunes preguntes de 

resposta tancada en funció de la finalitat d’aprenentatge que el docent 

vol desenvolupar. 

 Contextualitzada: acostar al màxim els problemes o tasques a la vida 

real. 

 Capacitar al docent per a que pugui avaluar tant el resultat com el 

procediment. 

 Avaluació formativa, holística i integrada. 

Però tot aquest canvi té un cost econòmic, temporal i com no, formatiu. Tenint 

en compte tot això, la primera passa que es necessita és la voluntat per part de 

l’equip docent i directiu de cada centre. No es tracta de fer un canvi radical d’un 

dia per l’altre, sinó d’anar implantat petites passes, curs rere curs, per tal 

d’establir un sistema d’avaluació més real o autèntic.  

3.4. Avaluació per competències 

La necessitat de desenvolupar una avaluació més justa i ajustada a cada 

alumne, implica la necessitat de reconèixer les habilitat de cada un d’ells i per 

tant avaluar-ne les competències.  
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Entenem, tal i com anunciava Perrenoud (2004), que una competència és la 

selecció o combinació pertinent de coneixements, habilitats, destreses, 

actituds, valors i normes que permeten donar resposta a una situació complexa 

en un context determinat. 

Aquesta tasca implica la necessitat de desenvolupar competències per part del 

docent, és a dir, saber dir, saber fer i saber ser per a poder aplicar una 

avaluació autèntica. En quant (Trillo, 2005) al saber dir, fa referència al domini 

de l’enteniment i comprensió del coneixement propi d’un camp, científicament 

validat i històricament acumulat. El saber fer, implica un domini en la posta en 

marxa i desenvolupament de determinades destreses cognitives i motrius, les 

qual permeten decidir a qui les està utilitzant què és el que es requereix en un 

moment donat i com dur-ho a terme. El saber ser, el qual engloba el saber 

sentir, implica un domini pel que fa a les relacions interpersonals, a la inserció 

social d’acord a certs principis ètics i com no a l’equilibri emocional.  

La idea és passar d’una ensenyança on la informació ens arriba en forma de 

dades aïllades, on els estudiants es limiten a aprendre fets, classificacions, 

definicions i convencions; cap a una ensenyança-aprenentatge on els docents 

ens transmetin els continguts d’ensenyança com una forma d’entendre el món. 

Per aquesta raó, ens cal aplicar una avaluació que requereix una demostració 

activa de la seva capacitat de posar en acció el coneixement contrastat a través 

de la parla o escriptura d’ell (Biggs, 2005). 

El punt clau de l’ensenyança-aprenentatge i avaluació per competències és que 

preveu la necessitat educativa centrada en el desenvolupament total dels 

subjectes, la multiculturalitat, l’adveniment massiu de la tecnologia, entre altres 

(Mejía, 2012). 

La metodologia per avaluar competències descansa en la premissa de la 

valoració i estimació qualitativa i quantitativa del progrés evident de 

competències diverses segons criteris ètics i objectius. Es fonamenta en 

l'avaluació integral, la qual:  

[...] ha de permetre prendre consciència enfront del desenvolupament holístic de tots 

els processos que impliquen: el desenvolupament humà, l'educació per processos, la 
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construcció del coneixement, la transformació sociocultural des del lideratge i la 

innovació educativa; pilars essencials d'una Escola Transformadora i que responen a 

una proposta de fonaments filosòfics, psicològics, epistemològics, sociològics i 

pedagògics que van assumir els països quan van decidir transformar  els sistemes 

educatius i buscar millor qualitat en els mateixos (Iafrancesco, 2005). 

I també en l'avaluació holística, la qual cerca extreure descripcions a partir 

d'observacions del global i el concret, més que del simplement quantificat i 

disgregat (Tezanos, Daza i Cabrerizo, 1998). Tobón, Rial, Carretero i García 

conceben que l'avaluació basada des de l'enfocament de competències: 

[...] s'orienta a avaluar les competències en els estudiants tenint com a referència el procés 

d'acompliment d'aquests davant activitats i problemes del context professional, social, 

disciplinar i investigador, tenint com a referència evidències i indicadors, cercant determinar 

el grau de desenvolupament de tals competències en les seves tres dimensions (afectiva i 

motivacional, cognoscitiva i actuacional) per brindar retroalimentació al voltant de fortaleses 

i aspectes a millorar [...] (Tobón, Rial, Carretero i García, 2006 citat en Mejía, 2012). 

Per a que una avaluació per competències sigui efectiva, a part de ser integral i 

holística, hem de destacar el gran paper de la retroalimentació. 

3.5. La importància de la retroalimentació 

Un dels punts fonamentals en tota avaluació i concretament en una avaluació 

autèntica, és la retroalimentació (Brown, 2015). La qual ha de ser primerenca, 

útil i formativa; ja que és el vincle d’unió entre alumnes i docent, en el qual es fa 

entrega del judici establert per part del docent per tal de guiar als alumnes i 

evitar els fracassos de les seves metes. Per aquesta raó, és necessari que la 

retroalimentació sigui significativa i per això necessita dur-se a terme durant tot 

el procediment, des del primer moment en que s’estableix l’elecció de l’objectiu 

i s’elegeix l’instrument necessari per a desenvolupar-ho fins a la seva meta. 

És el moment en que els propis estudiants poden millorar a títol individual ja 

que la retroalimentació implica la guia del camí a seguir per tal d’arribar a 

l’objectiu proposant, fent veure a l’alumne els erros que ha comès en 

determinades parts del procés i del contrari, felicitant-lo de que el camí elegit 

pareix ser el correcte.  
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Tal i com aclareixen Higgns, Hartley i Skelton (2002), la retroalimentació és una 

forma per a millorar tant el rendiment com l’augment de possibilitats 

d’aconseguir una titulació de qualitat; però a més, és una forma d’ajudar-se a 

ells mateixos com aprenents. 

Al 2006, Nicol i McFarlane establiren una sèrie d’afirmacions sobre els privilegis 

que implicava dur a terme una bona retroalimentació; entre els quals destacar: 

- Ajuda a aclarir el que és una bona pràctica (objectius, criteris, estàndard 

esperats). 

- Facilita el desenvolupament de l’autoavaluació en l’aprenentatge.  

- Ofereix informació d’alta qualitat als estudiants sobre el seu 

aprenentatge.  

- Anima al diàleg entre els companys i professor al voltant del tema de 

l’aprenentatge. 

- Enforteix la motivació i l’autoestima. 

- Ofereix oportunitats per a millorar el rendiment actual cap al rendiment 

desitjat. 

- Ofereix informació als docents que pot ser útil per ajudar a estructurar 

l’ensenyament. 

Tenint en compte tots i cada un dels aspectes tractats en l’estat de la qüestió, a 

continuació es detalla de forma esquematitzada les primeres passes que 

hauríem d’implementar com a docents si volem encaminar a l’educació cap a 

una millora: Components claus en l’avaluació per competències. 

3.6. Components claus en l’avaluació per competències 

Segons Lalaleo (2008) podem descriure l’avaluació educativa com el procés 

sistemàtic de recol·lecció i anàlisi d’informació, destinat a descriure la realitat i a 

emetre judicis de valors sobre l’adequació a un patró o criteri de referència, 

establert com a base a la presa de decisions. Aquesta avaluació adquireix el 

sentit i importància si és integral i holística.  
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Per tant, hem de ser capaços de decidir què hem d’avaluar, tenint en compte 

uns criteris; com hem d’avaluar, tenint en compte la informació, tècniques, 

instruments; i quan ho hem de fer. A més, cal saber perquè avaluar, a qui 

avaluar i qui és l’avaluador. 

Tenint en compte aquesta definició d’avaluació educativa, podem diferenciar 

els següents components claus (Tobón, 2010) per a obtenir una avaluació 

autèntica: congruència, mesurament-criteris, judici valoratiu i presa de 

decisions. 

 

Figura 1. Components claus en una avaluació autèntica. Font: elaboració pròpia. 

 Congruència: tenint en compte que el concepte d’avaluació implica un 

procés a través del qual aconseguim arribar a una meta a partir d’uns 

objectius que ens havíem plantejat; ha d’existir una gran congruència 

entre els objectius, els èxits i els procediments que hem hagut de 

desenvolupar per aconseguir-los. Per aquesta raó, hem de ser capaços 

d’identificar amb claredat els objectius que se’ns proposen, fer ús de les 

nostres habilitats, destreses, coneixements, actituds i valors per tal de 

seleccionar els instruments adequats per a la recollida de la informació. 

Un cop elegit l’instrument, ens cal recollir i seleccionar la informació 

necessària per tal de poder treballar amb ella i analitzar-la.  

 Mesurament i criteris: en el moment en que la finalitat de l’aprenentatge i 

l’ensenyança implica modificacions en el comportament de l’alumne, 

Components de l’avaluació 
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enfocades cap a una determinada direcció, es pot intentar mesurar, en la 

forma més precisa possible, el grau d’aquestes modificacions 

conductuals. Cal dir que existeixen objectius educacionals que són més 

intocables o amb molt poca llibertat de moviment, fet que implica major 

dificultat de mesurament, com serien els relacionats amb el domini 

afectiu o creatiu.  

Aquests mesuraments es poden dur a terme gràcies a uns criteris 

preestablerts per tal de contrastar la informació recopilada amb un perfil 

preestablert. I és en aquest punt que agafa pes la retroalimentació, 

necessària per a facilitar el camí de l’alumne cap a l’obtenció de les 

seves metes. 

 Judici valoratiu: considerat la peça central de l’avaluació i entès com el 

judici de valor sobre la qualitat del que s’està avaluant. Es descriu per 

ser subjectiu i personal però mai deixant de banda els criteris 

preestablerts existents que ens guien alhora de jutjar. Aquest judici 

valoratiu es caracteritza per no limitar-se a analitzar els resultats 

obtinguts, sinó que es centra fonamentalment amb el procediment dut a 

terme i en l’argumentació utilitzada. El resultats del procediment poden 

donar lloc a l’obtenció exitosa dels objectius proposats o pel contrari a 

errors comesos durant el procediment que han conduit al fracàs o a la 

mancança de l’obtenció de l’èxit. 

 Presa de decisions: tota avaluació ha de ser capaç d’aclarir els èxits o 

fracassos de cada objectiu proposat. Per aquesta raó, en el darrer 

component clau d’una avaluació per competències, hem de ser capaços 

d’identificar els errors comesos que ens han impossibilitat l’èxit de 

l’objectiu i per tant ser capaços de tornar-los a plantejar i corregir les 

nostres mancances per tal d’obtenir-los exitosament. Per altre part, si 

s’ha aconseguit el proposat, aquest és el moment de felicitar l’obtenció 

de l’èxit. 
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4. Desenvolupament de la proposta didàctica 

En aquest segon apartat del treball es desenvoluparan els objectius específics 

proposats a l’inici. D’aquesta manera s’exposaran i s’analitzaran els resultats 

obtinguts en el qüestionari sobre el tipus d’avaluació que aplica l’equip docent 

d’un determinat centre educatiu, el qual l’anomenarem IES Llompart Mariano. I 

es treballarà a partir de la recerca bibliogràfica duta a terme per tal de 

desenvolupar exemples concrets per a la millora de l’avaluació per 

competències en l’assignatura Física i Química amb ajuda de les noves 

metodologies.  

4.1. IES Llompart Mariano 

4.1.1. Contextualització 

L’IES Llompart Mariano és un centre d’educació pública on s’imparteixen 

estudis d’educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat situat a l’illa de 

Mallorca. Consta dels següents número de grups: 7 primers d’ESO, 6 segons 

d’ESO + 1 grup de PMAR1, 5 tercers d’ESO + 1 grup de PMAR, 4 quarts 

d’ESO, 3 primers de Batxillerat i 2 segons de Batxillerat. 

L’alumnat del centre prové bàsicament dels propi poble i dels voltants, tot i que 

hi és present un alumnat molt divers pel que fa a l’origen cultual i ètnic. Quasi el 

20% de l’alumnat pertany a famílies immigrants i d’aquets, el 80% són d’origen 

marroquí, essent la resta de països europeus, llatinoamericans i africans. Cal 

remarcar que la majoria d’aquest alumnat immigrant estan en el programa 

d’educació compensatòria i es concentren bàsicament a 1r, 2n i 3er d’ESO. La 

manca de material escolar i la baixa implicació de les famílies en l’educació 

dels seus fills són dos aspectes que influeixen directament en l’elevat nivell de 

fracàs escolar d’aquets alumnes; sense deixar de banda el fàcil accés al mercat 

laboral relacionat amb el turisme present al nord de l’illa.  

En quant al personal docent, el centre està format per un total de 74 

professors/es, on al voltant del 60% presenten plaça fitxa amb una mitjana 

d’edat d’uns 50 anys i la resta són interins amb una mitjana d’edat de 30 anys. 

1 Programa de Millora del Aprenentatge i Rendiment 
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4.1.2. Resultats i anàlisi de l’enquesta 

Tenint en compte que l’enquesta, veure annexa 7.1, es va dur a terme en un 

sector petit de la docència, en un únic centre educatiu de Mallorca i que tan 

sols van respondre 31 docents dels 74 que hi havia al centre. S’han considerat 

mínimament rellevant els resultats obtinguts en l’enquesta, i amb ajuda de la 

base bibliogràfica han agafat pes per a poder començar a treballar. 

4.1.2.1. Resultats i anàlisi general 

Un cop recollits els resultats de l’enquesta, s’ha decidit fer una primera visió 

general. A continuació es mostren dues gràfiques referents als resultats 

obtinguts en l’enquesta realitzada. La raó de dues gràfiques en lloc d’una, és 

simplement per raons visuals alhora de comprovar que han respost en cada 

pregunta i recordar que el grau de coneixement i/o aplicació és el següent: 

 

 

 

 

 

Gràfica 1. Enquesta: Tipus d’avaluació en l’IES Llompart Mariano. 

1. No 

2. Més bé no 

3. Més o menys 

4. Més bé sí 

5. Sí 

6. No sé/No contesto 
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Gràfica 2. Enquesta: Tipus d’avaluació en l’IES Llompart Mariano. 

Analitzant els resultats, el 83% dels docents han respost que saben “més bé sí” 

o “sí” sobre que és una avaluació per competències però tan sols un 48% seria 

capaç d’aplicar-la dintre uns certs límits.  

En quant a la pregunta 3, sobre la necessitat de canvi en la metodologia per 

aplicar una avaluació per competències, tan sols un 64% ha considerat que 

seria necessari o imprescindible i sols un 45% reconeixia algunes de les noves 

metodologies que hi havia citades. Anant un poc més enllà, tan sols un 35% 

d’aquests les aplica en classe, convertint-se per tant en un 16% del total dels 

docent que les posa en pràctica en el centre. 

En quant a l’elecció de respostes obertes o tancades, el resultat ha estat molt 

igualat. A més a més, creuen que és necessari avaluar el procés dut a terme i 

no tan sols el resultat de la resposta. 

Consideren necessari disposar de nou material i recursos per aplicar una 

avaluació per competències. Però per altre part, desconeixen i/o no apliquen 

l’ús del portafolis amb un 61% del total dels docents. En canvi, fan servir l’ús de 

les rúbriques per avaluar, amb un 38%. La coavaluació i autoavaluació hi és 

present amb més de la meitat dels avaluats i tan sols un terç dels docents 

consideren que és fàcil adequar el currículum a una avaluació per 

competències.  



24 

 

4.1.2.2. Resultats i anàlisi per àrees 

Analitzant més profundament els resultat obtinguts, es pot demostrar que els 

departament d’Orientació, el de Llengua Estrangera i el de Ciències Socials i 

Història presenten un alt coneixement i domini d’una ensenyança-aprenentatge 

i conseqüentment una avaluació per competències. Per altre part, els 

departament de Matemàtiques i el de Física i Química consideren la necessitat 

d’aplicar una ensenyança i avaluació tradicional pel tipus d’assignatura en 

qüestió.  

Es poden veure de manera més detallada a l’annexa 7.2 tots i cada un dels 

departaments que participaren en l’enquesta. 

4.1.3. Conclusió de l’anàlisi 

Tenint en compte tots els aspectes comentats anteriorment a partir dels 

resultats de l’enquesta, podem concloure que els docents de l’IES Llompart 

Mariano que van respondre l’enquesta, presenten els/les següents 

aspectes/característiques: 

- Un elevat percentatge sap que és una avaluació per competències però 

no arriba ni a un 50% el resultat de saber-la aplicar. 

- Falta de coneixements a gran escala sobre les noves metodologies. 

- Tot i guanyar la resposta oberta, és molt alt el percentatge de docents 

que avaluen amb resposta tancada. 

- Gran importància en el procediment i poc valor en el resultat. 

- La coavaluació i l’autoavaluació van agafant pes.  

- Les assignatures de ciències es regeixen per un ensenyament-

aprenentatge i avaluació tradicional; en canvi, les assignatures de lletres 

es decanten un poc més cap a l’ús de noves metodologies i a la 

implementació de nous tipus d’avaluació diferents a la tradicional. 
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4.2. Avaluació per competències en la Física i Química 

A partir dels resultats obtinguts per part dels departaments de ciències i de 

forma més concreta, del departament de Física i Química; és clou la necessitat 

d’anar introduint petits canvis en la forma d’ensenyar i avaluar, tenint en compte 

les bases bibliogràfiques treballades.   

És necessari que aquesta nova forma d’avaluar inclogui els següents aspectes:  

- Tenint en compte els objectius que es plantegen al currículum, hem de 

ser capaços de guiar als alumnes amb la finalitat d’obtenir un 

aprenentatge més autònom i més pròxim a la realitat (autèntic). 

- Els criteris d’avaluació han de ser transparents i públics. 

- La temporització ha de ser adequada. 

- L’avaluació ha de ser formativa i no tan sols s’ha de dur a terme per part 

del professor, sinó que ha d’existir una autoavaluació i una coavaluació, 

per tal d’implicar la participació de l’alumnat. A més, aquesta avaluació 

serà diferent atenent a la gran diversitat d’alumnes.  

- Hi ha de ser present en tot moment la retroalimentació. 

- Els alumnes han de poder mostrar el seu producte a la resta de 

companys mitjançant exposicions, experiments, debats, portafolis; ja que 

el que cerca’m és una millora en l’aprenentatge el qual té integrat el 

treball en grup i no simplement el treball individual. 

- S’ha d’establir un judici valoratiu el qual pot ser arriscat ja que implica un 

gran domini sobre el que és considera bé o no, baix uns criteris explícits.  

- Finalment, una pressa de decisions per tal d’establir nous objectius o 

reconstruir aquells que no s’han obtingut per tal d’obtenir una millora.   

Per aquesta raó, a continuació es redacten una sèrie d’exemples pràctiques 

sobre com avaluar per competències en l’assignatura Física i Química. 
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4.2.1. Segon d’ESO. Webquest: Màgia o ciència? 

La Física i Química s’introdueix actualment a segon d’ESO com una 

continuació i alhora un aprofundiment sobre coneixements impartits en les 

Ciències Naturals durant tota l’etapa educativa de primària.  

Tenint en compte els objectius específics plantejats, he decidit elaborar una 

webquest per tal de desenvolupar els continguts curriculars del bloc 3: els 

canvis; i més concretament  dels criteris d’avaluació i estàndards 

d’aprenentatge següents (Decret 34/2015): 

1. Distingir entre canvis físics i químics mitjançant la realització d’experiències senzilles 

que posin de manifest si es formen o no substàncies noves.  

1.1. Distingir entre canvis físics i químics en accions de la vida quotidiana en funció que 

hi hagi o no formació de noves substàncies. 

1.2. Descriure el procediment de realització d’experiments senzills en els quals es posi 

de manifest la formació de noves substàncies i reconèixer que es tracta de canvis 

químics.  

Bernie Dodge juntament amb Tom March desenvoluparen en els anys noranta 

la metodologia Webquest. La defineixen com “ Una activitat d’investigació on la 

informació amb la qual interactuen els alumnes prové totalment o parcialment 

dels recursos d’Internet” (Dodge,1995). És tracta de presentar als alumnes un 

escenari amb una tasca a realitzar per tal de solucionar el problema que es 

planteja i alhora, crear un projecte. Disposen dels recursos TIC per tal de dur-

ho a terme i es tracta d’analitzar i sintetitzar la informació mitjançant el treball 

cooperatiu, ja que implica un treball en grup on cada membre presenta un rol 

per tal d’arribar a les seves pròpies conclusions, les quals seran avaluades a 

partir d’uns criteris que els propis alumnes tindran accés. 

Webquest: Màgia o ciència?  

- Introducció:  

De ben segur que has sentit a parlar i has contemplat l’existència de la màgia 

en celebracions o festes. Series capaç d’identificar el procediment que s’ha dut 

a terme en el següent vídeo? Segons el nen ha fet màgia, és cert o existeix una 

ciència explicativa al darrera? https://www.youtube.com/watch?v=ZgBBhKwPdvE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgBBhKwPdvE


27 

 

- Tasca:  

L’objectiu d’aquesta Webquest és descobrir l’existència de la ciència en la 

màgia.  

Per tal d’assolir-ho, us agrupareu en grups de 4 membres per treballar les 

activitats que es plantegen a continuació i arribar a un conclusió. 

Haureu de realitzar un informe de recerca i al final hi hauran de figurar les 

conclusions obtingudes, les quals hauran d’estar argumentades. Un cop 

finalitzada la tasca, s’haurà de penjar al moodel de l’assignatura per a que tots 

els companys hi tinguin accés.  

Finalitzada l’entrega, obrirem un petit debat a classe per tal d’esposar les 

semblances i/o diferències en les argumentacions finals. 

- Procés i recursos: 

Es plantegen una sèrie de preguntes amb uns determinats enllaços per tal 

d’arribar a una resposta grupal. Es necessita fer ús de l’ordinador per poder 

accedir als links i trobar la solució a totes les preguntes plantejades. En 

l’annexa 7.3 hi ha les preguntes de la Webquest.  

- Avaluació: 

Per tal d’aplicar una avaluació més autèntica i concretament, una avaluació per 

competències, ens cal tenir en compte tots i cada uns dels aspectes comentats 

en l’apartat 3.6. Per aquesta raó, necessitem identificar el desenvolupament de 

les competències clau de cada alumne i poder-ne valorar el seu treball.  

Les competències clau que es plasmen en el currículum d’ESO i Batxillerat de 

la matèria Física i Química són les següents (Decret 34/2015): 

-Competència lingüística, la qual fa referència a un domini de l’expressió escrita 

i oral dintre de l’àmbit científic, en aquest cas en concret. 

-Competència digital, implica l’ús de programes informàtics pel tractament de 

dades i  recerca de informació.  



28 

 

-Competència matemàtica i competència bàsica de ciència i tecnologia, implica 

un domini del càlcul i de la interpretació dels resultats, així com una recerca 

d’arguments. 

-Aprendre a aprendre, fa referència a una nova manera de desenvolupar 

coneixements a través del treball en equip on ens enriquim de la saviesa dels 

que ens envolten.  

-Competència social i cívica, directament relacionat amb el benestar global, per 

tant, implica desenvolupar estratègies per a obtenir un bé comú, tan 

mediambiental com social. 

-Sentit d’iniciativa i esperit d’emprenedor, implica el desenvolupament de la 

creativitat i imaginació a més, d’una argumentació dels resultats obtinguts. 

Per tal d’aconseguir identificar, en cada alumne, l’assoliment d’aquestes 

competències i assegurar una avaluació més real, s’han dissenyat  quatre 

rúbriques per avaluar la Webquest.  

En primer lloc, hi ha una avaluació per part del docent cap als alumnes, amb 

la intenció de determinar les dificultats i facilitats que presenten els alumnes 

alhora de desenvolupar la tasca. A més, ens ajuda a comprovar si han après 

treballant amb el problema plantejat, quins conceptes nous s’han discutit i si el 

què s’ha après els ajudarà de cara al futur. En segon lloc, una autoavaluació 

dels propis alumnes, on el que s’intenta treballar és la implicació personal cap 

a la tasca encomanda, en el seu anàlisi i recerca de la informació per tal de 

posar solució a la pregunta. També ens serveix per conèixer de bona mà el 

grau d’implicació de l’alumne i per tant la seva motivació cap aquell tema. En 

tercer lloc, una coavaluació del grup de treball, amb la finalitat de 

desenvolupar el treball cooperatiu. Es necessari identificar la compaginat 

d’aquell grup i per tant, la capacitat per escoltar i respectar les idees dels uns i 

altres. En definitiva, una crítica constructiva cap al grup de feina. Finalment una 

autoavaluació del propi docent, per tal d’establir pautes de millora alhora de 

realitzar qualsevol tipus de tasca ja que en ella s’intenta identificar si el que s’ha 

planificat com a tasca ha estat adequat, partint de la motivació dels alumnes i 

arribant al resultat final que cada grup ha desenvolupat. 
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Avaluació grupal (per part del docent): la Webquest 

Criteris Excel·lent 3 Bé 2 Pobre 1 Punts 

Expressió i estructuració 

(Competència lingüística) 

S’expressa en total claredat 

i manté un ordre estructural 

S’expressa amb suficient claredat i 

segueix un ordre dintre els establerts 

Falta de claredat en l’expressió i 

estructuració 

 

Ortografia (Competència 

lingüística) 

No existeixen faltes 

ortogràfiques en el treball 

Existeixen algunes faltes 

ortogràfiques (entre 1-10 faltes) 

És present una gran quantitat de faltes 

ortogràfiques (major de 10 faltes) 

 

Recerca i tractament de la 

informació (Competència 

digital) 

Dominen adequadament 

l’ús de recerca d’informació 

i són capaços de distingir 

una informació certa d’una 

falsa 

Dominen la recerca d’informació a 

internet però els costa distingir entre 

una informació certa i una falsa  

Manca de domini de la recerca 

d’informació en un ordinador i 

presenten dificultats alhora de decidir 

si una informació és certa o falsa 

 

Interpretació de resultats i 

argumentació (Competència 

bàsica de ciència i tecnologia) 

Gran capacitat d’interpretar 

els resultats i soltesa en la 

seva argumentació 

Capacitat d’interpretar els resultats 

obtinguts però els falta una 

argumentació més consistent  

Arriba a uns resultats però no les 

saben interpretar ni argumentar  

 

Treball en equip (Aprendre a 

aprendre) 

Tots els membres del grup 

participen activament en el 

treball 

Existeix una participació activa per 

part de tots els membres però 

aquesta participació no és constant 

Tan sols fan feina uns determinats 

membres del grup, la resta es limiten a 

escolta. 

 

Creativitat i imaginació en 

l’experiment (Sentit d’iniciativa 

i  esperit emprenedor) 

Presenten creativitat, 

domini del tema i posta en 

pràctica 

Es defensen davant el tema i el 

posen en pràctica però els falta un 

poc més de creativitat  

No arriben a desenvolupar la tasca 

experimental 

 

Rúbrica 1. Avaluació grupal.  
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Avaluació individual (per part del docent i alumne): el debat 

Criteris Excel·lent 3 Bé 2 Pobre 1 Autoavaluació Punts (docent) 

Preparació del tema Preparació del tema amb 

profunditat 

Preparació suficient 

per poder opinar 

Preparació quasi nul·la del 

tema 

  

Expressió (Competència 

lingüística) 

S’expressa en total 

claredat  

S’expressa amb 

suficient claredat 

Falta de claredat en l’expressió   

Domini del tema 

(Competència bàsica en 

ciència) 

Capacitat de sintetitzar 

tota la informació 

treballada per tal 

d’exposar-la 

Sap exposar la 

informació que ell/a va 

treballar però no la 

dels altres companys 

del grup 

Domini limitat del tema, 

simplement sap del que es 

parla, però no sap argumentar 

(absència significativa de la 

informació) 

  

Intervencions Participa reiteradament 

en el debat de forma 

crítica  

Participa sovint en el 

debat 

Quasi mai participa en el 

debat, es limita a escoltar a la 

resta de companys 

  

Assertivitat 

(Competència social i 

cívica) 

Sap respectar l’opinió de 

la resta de companys tot 

i no compartir-la 

A pics li costa 

respectar l’opinió dels 

companys 

Tan sols respecta l’opinió dels 

companys que coincideix amb 

la seva  

  

Rúbrica 2. Avaluació individual: el debat.  
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Autoavaluació i coavaluació del grup: 

Nom de l’avaluador:.......................................................................... 

Criteris Excel·lent 3 Bé 2 Pobre 1 Autoavaluació Coavaluació 

Distribució de les 

tasques del treball 

Ha facilitat una distribució 

de manera equitativa de 

la tasca, a tots els 

membres del grup 

S’ha intentat distribuir de 

manera equitativa però no 

ha estat del tot possible 

Uns certs membres del 

grup han elegit les parts 

més senzilles per tal de 

treballar menys 

 Membre 1: 

Membre 2: 

Membre 3: 

Posta en acció Tots els membres han 

treballat per igual 

Uns determinats 

membres han treballat un 

poc menys que altres 

S’han limitat a observar 

com els companys feien 

la tasca 

 Membre 1: 

Membre 2: 

Membre 3: 

Implicació/motivació Gran implicació per part 

de tot l’equip sobre el 

tema 

Hi havia una 

implicació/motivació 

inicial que es va anar 

perdent a mesura que 

dúiem a terme la tasca 

Falta d’implicació durant 

la realització de tota la 

tasca 

 Membre 1: 

Membre 2: 

Membre 3: 

Resultat Ha participat en 

l’obtenció d’un treball ben 

estructurat, amb 

informació rellevant i ben 

argumentat 

Ha participat en l’obtenció 

d’un treball ordenat, però 

la seva informació 

aportada li falta una 

millora en l’argumentació 

La informació aportada és 

desestructurada, amb 

informació poc rellevant i 

absència d’argumentació 

 Membre 1: 

Membre 2: 

Membre 3: 

Rúbrica 3. Autoavaluació i coavaluació del grup.   
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Autoavaluació del docent: 

Criteris Excel·lent 3 Bé 2 Pobre 1 Autoavaluació 

Ambient He aconseguit que la tasca es 

dugui a terme dintre d’un 

ambient motivador 

La tasca s’ha iniciat dintre d’un 

ambient motivador però ha anat 

desapareixent a mesura que passava 

el temps 

No he aconseguit un ambient 

motivador 

 

Temporització He dissenyat adequadament la 

temporització de la tasca 

M’ha sobrat temps del que havia 

planificat 

M’ha faltat temps del que havia 

planificat 

 

Rol He aconseguit establir 

l’existència d’un rol entre docent-

alumnes i que ells ho establissin 

dintre dels grups de treball 

He aconseguit establir l’existència 

d’un rol entre docent-alumnes però 

no dintre dels grups de treball 

No he aconseguit establir 

l’existència d’un rol entre docent-

alumnes ni tampoc dintre dels 

grups de treball 

 

Treball He intentat assegurar el treball 

per tots els membres del grup i 

ho he aconseguit 

He intentat assegurar el treball per 

tots els membres, però no he arribat 

a cada un d’ells  

No he plantejat assegurar el 

treball per tots els membres del 

grup  

 

Partícips He planificat una avaluació on hi 

ha tingut cabuda la seva 

valoració (autoavaluació i 

coavaluació) 

He planificat una avaluació de docent 

a alumne i la seva opinió ha estat 

escoltada (opinió de l’alumne en veu 

alta) 

M’he limitat a planificar una 

avaluació unidireccional (de 

docent a alumne) 

 

Rúbrica 4 . Autoavaluació del docent. 
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- Càlcul numèric de la nota 

Puntuació obtinguda en l’avaluació grupal (Webquest) + l’avaluació individual 

(el debat): 

Puntuació Insuficient 5 6 7 8 9 10 

Interval ≤21 22 al 26 27 al 31 32 al 37 38 al 42 43 al 47 48 

Taula 2. Puntuació obtinguda en l’avaluació grupal i l’avaluació individual.  

Puntuació obtinguda en l’autoavaluació i coavaluació: es puntuarà 

l’autoavaluació i una mitjana de la coavaluació obtinguda: 

Puntuació Insuficient 5 6 7 8 9 10 

Interval ≤13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24 

Taula 3. Puntuació obtinguda en l’autoavaluació i coavaluació. 

La qualificació final es mesura mitjançant la següent fórmula: 

Nota=70%·(Avaluació grupal + individual) + 30%·(Autoavaluació + coavaluació)  

On els nombres (13,14,15...37,38,39...) fan referència a les puntuacions 

obtingudes de la rúbrica i es necessita un mínim 19’6  punts per a superar la 

prova. 

En quant a l’autoavaluació del docent, és requereix la màxima puntuació 

possible (15 punts), però com a mínim 10 punts.  

- Conclusió: 

En primer lloc, mitjançant la realització d’aquesta Webquest es pretén que 

sigueu capaços de respondre a la pregunta: màgia o ciència?; a més de deduir 

que ocorre en el vídeo de la introducció. Per això necessiteu aplicar i 

desenvolupar les vostres competències clau. 

En segon lloc, és imprescindible que tots els membres del vostre equip de feina 

treballin. Es necessita la feina de tots i cada un de vosaltres per obtenir un bon 

treball. 

Finalment, es pretén que valoreu les opinions de la resta de companys; per 

això, és importantíssim que profunditzeu en el tema i tingueu la informació 

necessària per tal de poder dur a terme un bon debat amb informació certa i 

argumentada. 
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4.2.2. Tercer d’ESO. Treball per racons  

Mitjançant aquesta metodologia de treball es pretén que l’alumne treballi de 

forma autònoma, individual o en petits grups de treball a través dels diferents 

espais dintre de l’aula i el laboratori. Es tracta de potenciar el treball entre 

iguals i afavorir la seva socialització. A més, implica la capacitat de selecció de 

l’espai, a elegir entre els existents, per tal de treballar la proposta donada. Es 

tracta d’escollir el racó de treball que més els cridi l’atenció ja sigui per les 

seves habilitats, destreses, motivacions, o ganes de desenvolupar coneixement 

a partir d’una forma diferent a la rutinària.  

El treball per racons presenta una sèrie d’avantatges entre els quals destacar: 

l’assoliment d’un mateix coneixement a partir de mètodes de treball molt 

diferents; el respectar la capacitat i ritmes d’aprenentatge de cada alumne, ja 

que aquest pot estar en un mateix racó el temps que sigui necessari per obtenir 

el seu objectiu; el fet de poder anar canviant de lloc de treball motiva molt als 

alumnes i els ajuda a millorar la seva autoestima, ja que és una forma de llevar-

se la por a equivocar-se i a plantar-se davant un nou obstacle; permet reforçar 

i/o desenvolupar les seves competències claus; el propi alumne participa de 

forma activa en la construcció del seu aprenentatge i és ell mateix qui 

s’autoavalua observant els errors comesos, fet que l’impossibiliten aconseguir 

el seu objectiu o pel contrari, aconseguint les seves metes; entre altres. 

És important destacar el rol del professor en aquesta metodologia, el qual ha 

de saber guiar en tot moment a la diversitat d’alumnes que té. Es tracta de 

saber dissenyar diferents activitats per tal d’abastir a tota la classe a partir de 

les seves capacitats i competències. Per aquesta raó, en cada racó existiran 

tasques de diferent grau on els alumnes podran elegir i a més, podran decidir si 

rotar per tots els racons o simplement en uns quants. Per aquesta raó, són els 

propis alumnes que escullen i es planifiquen la seva tasca i el seu temps (dintre 

d’uns límits establerts pel docent). 

Per tal de fer més visual el treball per racons, he seleccionat l’assignatura 

Física i Química de tercer d’ESO amb el bloc 2: La matèria, més concretament 
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amb el contingut: La llei dels gasos; i amb els criteris i estàndards 

d’aprenentatge següents (Decret 34/2015): 

3. Establir les relacions entre les variables de què depèn l’estat d’un gas a partir de 

representacions gràfiques i/o taules de resultats obtinguts en experiències de laboratori 

o simulacions per ordinador.  

3.1. Justifica el comportament dels gasos en situacions quotidianes relacionant-lo amb 

el model cineticomolecular.  

3.2. Interpreta gràfics, taules de resultats i experiències que relacionen la pressió, el 

volum i la temperatura d’un gas emprant el model cineticomolecular i les lleis dels 

gasos.  

Els racons de treball per tal de desenvolupar les competències claus i assolir 

els coneixements sobre les lleis dels gasos són: 

- Treball experimental en el laboratori. Consisteix en la realització d’una 

sèrie d’experiments per tal de posar en prova la llei de Charles, llei de 

Boyle i llei de Gay-Lussac. En l’annexa 7.4.1 hi ha els experiments del 

treball per racons. 

- Resolució de problemes numèrics. Es tracta d’una seqüencia de 

problemes d’aplicació de les lleis dels gasos ideals. En l’annexa 7.4.2 hi 

ha els problemes numèrics del treball per racons. 

- Lectura sobre la llei dels gasos. Es tracta de conèixer major informació 

sobre la llei dels gasos ideals a partir de la lectura d’articles mitjançant 

l’ús de les TIC o llibres de nivells superior al que estan cursant els 

alumnes. En l’annexa 7.4.3 hi ha els enllaços de les lectures. 

 

Avaluació del treball per racons 

A l’hora d’avaluar un treball per racons s’ha de tenir en compte tres apartats: 

les observacions realitzades per part del docent en cada sessió, el registre de 

treball de cada racó i la posta en comú de la informació amb la finalitat de 

contrarestar els resultats de cada racó i interaccionar amb la resta de 

companys. Per aquesta raó, a continuació es plasmen les pautes a seguir per 

tal d’avaluar el treball per racons: 
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 Treball experimental en el laboratori 

El fet de que cada alumne pot escollir entre el model 1 i el model 2 dóna lloc a 

que l’avaluació sigui diferent en quant al grau de dificultats que es poden trobar 

els alumnes, però així i tot s’arriba a la mateixa demostració (conclusió) i 

desenvolupament de les competències claus. 

El model 1, al ser un treball més pautat implica que l’alumne ha de llegir 

paulatinament les passes a seguir i per tant necessita de la competència 

lingüística, a més de la competència matemàtica i científica per entendre les 

lleis i poder posar en pràctica l’experiment, el quan requereix sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor, per tal de comprovar que es compleixen les lleis de Boyle, 

Gay-Lussac i Charles. 

En canvi en el model 2, al haver-hi una pregunta oberta que es pot respondre a 

partir de la realització de diferents experiments i es pot fer ús o no del material 

guia que hi apareix, en aquest cas, es requereix aplicar la competència 

lingüística per tal d’interpretar la pregunta i la competència matemàtica i 

científica per tal de relacionar-ho amb la teoria desenvolupada a classe i 

finalment desenvolupar la competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

per posar en pràctica l’experiment i poder resoldre la pregunta plantejada.  

 Resolució de problemes numèrics  

De la mateixa manera que en el racó experimental del laboratori, existeixen dos 

models per tal de desenvolupar la competència lingüística, la matemàtica, la 

científica i el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. En aquest cas, l’única cosa 

que canvia entre els dos models és la introducció a la resolució de problemes. 

En el model 1 es dóna informació sobre l’explicació de cada llei i la seva 

equació; i en el model dos es limita a anomenar les lleis dels gasos que es 

necessiten recordar/relacionar amb els problemes proposats per tal de 

resoldre’ls. Però les activitats són exactament les mateixes en els dos models.  

 Lectura sobre la llei dels gasos 

En aquest racó predomina per sobre de tot, la competència lingüística i la 

digital. A més, el fet de ser informació sobre la llei dels gasos també hi és 
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present la competència científica. Es tracta de cercar major informació sobre el 

tema fent ús de les TIC i de llibres que el docent proporcionarà als alumnes.  

Tenint en compte tots els aspectes tractats en cada racó, l’avaluació es pot dur 

a terme a partir de la següent forma: 

Observacions realitzades en cada sessió: Tant el docent com l’alumne 

avaluaran el procés a través de la següent taula de seguiment: 

Nom: ................................................................................ 

Racó i model: .................................................................. 

 Alumne/grup reduït Docent 

Desenvolupament de la 

competència lingüística 

Punts forts: 

Punts febles: 

Punts forts: 

Punts febles: 

Desenvolupament de la 

competència matemàtica i la 

competència científica 

Punts forts: 

Punts febles: 

Punts forts: 

Punts febles: 

Desenvolupament del sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor 

Punts forts: 

Punts febles: 

Punts forts: 

Punts febles: 

Desenvolupament de la 

competència digital 

Punts forts: 

Punts febles: 

Punts forts: 

Punts febles: 

Taula 4. Taula de seguiment, treball per racons. 

La segona part d’avaluació és el recull de la informació que els alumnes 

hauran de realitzar a partir d’un petit treball on es demostri l’evolució de les 

competències treballades així com de les metes obtingudes. En el racó “treball 

experimental” s’ha de demostra el compliment de les lleis a partir d’un petit  

resum sobre l’experiment, en el cas del model 1; i la resposta a la pregunta 

plantejada, de forma argumentada, en el model 2. En el racó “problemes 

numèrics” s’han d’entregar resolts (o fins on hagi estat capaç l’alumne) els 

problemes plantejats. I en el cas del racó “de lectura” s’ha d’entregar un resum 

de cada llei el qual ha d’incloure: informació sobre l’autor, que diu la llei, 

l’equació que la resumeix i un exemple numèric. Per aquesta raó, es pot fer ús 

de la rúbrica 1, avaluació grupal, de l’apartat 4.2.1 Segon d’ESO. Webquest: 

màgia o ciència? 
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Finalment la darrera part és contrarestar els resultats de cada racó i 

interaccionar amb la resta de companys, fet que podem fer ús de la rúbrica 2 

avaluació individual: el debat, de l’apartat 4.2.1 Segon d’ESO. Webquest: màgia 

o ciència? 

En aquest exemple pràctic, tan sols tindran representació numèrica l’apartat de 

recull de la informació i l’apartat de contrarestar els resultats de cada racó i 

interaccionar amb a resta de companys; ja que l’apartat d’observació de cada 

sessió, serà una forma retroalimentativa per anar superant tots els punts febles 

dels alumnes.  

4.2.3. Quart d’ESO. Qüestionari amb retroacció de les respostes 

En aquest tercer exemple pràctic, s’exposa una forma simple de comprovar la 

progressió d’aprenentatge dels alumnes a partir d’un qüestionari de resposta 

tancada, el qual formaria part d’una avaluació tradicional amb una retroacció de 

totes les respostes, avaluació autèntica, per tal de facilitar a l’alumne una petita 

explicació del per què és certa aquella resposta, o del contrari, per guiar-lo a 

replantejar-se de nou la pregunta (a partir dels judicis valoratius de la 

retroacció) i cercant-ne la solució.  

Es tracta d’un tipus de test individual on predomina el desenvolupament de la 

potència de cada alumne, entesa com el seu propi coneixement de jutjar una 

qüestió i aplicar-hi els criteris desenvolupats a classe per a posar-hi solució. Es 

tracta de desenvolupar la competència matemàtica, competència lingüística, 

competència digital i competència científica per tal de donar solució a la 

pregunta plantejada. A més, es una avaluació formativa ja que el docent té 

accés no tan sols a si l’alumne ha seleccionat bé la resposta amb un únic intent 

o no, sinó a tot el seguiment que l’alumne ha fet per aconseguir-la; des de la 

selecció de la primera resposta fins a la correcta, tenint en compte les 

retroaccions que ha hagut de comprovar. No es tracta de comprovar quin 

alumne ha estat capaç de respondre el qüestionari a la primera, tot i que n’és 

interesant; sinó de les dificultats que han tingut els alumnes per trobar la 

solució, per tal de reforçar aquells punt febles. És important, també, comprovar 

aquells punt forts del coneixement que els han permès trobar la solució 
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correcte. D’aquesta manera, el propi docent podrà decidir si cal reincidir sobre 

l’explicació d’un concepte o apartat del tema o si pot continuar amb el temari. 

Per tal de dur a terme de forma adequada un qüestionari amb retroaccions, el 

docent ha de tenir la capacitat de formular les preguntes de manera clara i 

simple, on tan sols hi hagi una resposta correcta i les altres siguin distractors. A 

més, no s’han de redactar preguntes en forma negativa; evitar l’ús de la 

pregunta “per què?”; i tenir en compte l’ordre, categoria i format de les 

preguntes (Martín, 2004).   

Per tal de desenvolupar un qüestionari retroactiu més real, mitjançant 

aplicacions com Socratives o HotPotatoes, he seleccionat el nivell de quart 

d’ESO, amb el bloc 4: Moviments i forces; i més concretament sobre els 

continguts de moviment rectilini uniforme, uniformement accelerat i el circular; 

llei de gravitació i naturalesa vectorial de les forces (Decret 34/2015). 

Qüestionari: 

1. En un partit de basquet l’àrbitre ha xiulat una sanció a un jugador per 

falta tècnica. S’ha comès dintre de l’àrea de l’equip contrari i s’ha de 

procedir a realitzar el llançament de tir lliure. Quin tipus de moviment 

descriurà la pilota?  

a) Parabòlic 

b)  Lineal 

c) Circular 

a) Parabòlic. Correcte. Retroacció: un moviment parabòlic implica un 

moviment d’un objecte en forma de paràbola. Un exemple seria el descrit 

per un míssil, el qual es mou en un medi on quasi no hi ha resistència i 

està subjecte a la força de la gravetat descrivint per tant un moviment 

parabòlic. 

b) Lineal. Torneu a intentar. Retroacció: un moviment lineal implica una 

trajectòria en línia recta; és a dir, el vector desplaçament coincideix en 

direcció amb la trajectòria. Un exemple seria l’enlairament d’un coet 

espacial.  
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c) Circular. Torneu a intentar. Retroacció: un moviment circular és el que té 

un mòbil la trajectòria del qual és una circumferència. Un exemple de 

moviment circular seria la roda de la bicicleta.  

2. Na Júlia va al supermercat que és a 120m de casa seva, al mateix 

carrer. Tarda 2 minuts en arribar i 40 segons en comprar el pa. A la 

tornada recorda que ha deixat la l’olla al foc i es posa a córrer i 

aconsegueix arribar a casa amb 1,3 minuts. Quina és la velocitat mitjana 

de n’Aina en la compra del pa? 

a)  0,5m/s 

b) 0,96m/s 

c) 1,01m/s 

a) 0,5m/s. Torneu a intentar. Retroacció: té compte que la velocitat mitjana 

és espai recorregut (total: anada i tornada) partit, temps emprat (anada, 

tornada i temps de la compra). 

b) 0,96m/s. Torneu a intentar. Retroacció: ves en compte amb el canvi 

d’unitats. 1,3 minuts no són 1 minut i 30 segons.  

c) 1,01m/s. Correcte. Retroacció: la velocitat mitjana és 1m/s ja que l’espai 

recorregut són 240m (120m d’anada i 120m de tornada) i el temps 

emprat és 238s (120s anada, 78s compra i 40s tornada). 

3. Quan deixem caure un cos, hi actua un moviment rectilini uniformement 

accelerat (MRUA) que rep el nom de moviment de caiguda lliure. La 

seva acceleració té un valor de: 

a)  Depèn de la força amb que llances l’objecte 

b) -9,8m/s2 

c) +9,8m/s2 

a) Depèn de la força amb que llances l’objecte. Torneu a intentar. 

Retroacció : recorda que l’acceleració en un moviment de caiguda lliure 

a la Terra és sempre el valor de l’acceleració de la gravetat de la Terra.   
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b) -9,8m/s2. Correcte. Retroacció: l’acceleració de la gravetat a la Terra és 

de 9.8m/s2 i el fet de deixar caure l’objecte implica que l’acceleració és 

negativa ja que el sentit és cap el centre de la Terra.  

c) +9,8m/s2. Torneu a intentar. Retroacció: és cert que el valor absolut de 

l’acceleració de la gravetat a la Terra és 9.8m/s2, però has de tenir en 

compte l’eix de referència establer per decidir el criteri del signe (cap al 

centre de la Terra, signe negatiu; cap a l’exterior de la terra, signe 

positiu).  

4. Un cotxe està aturat al semàfor de la cantonada i arranca en posar-se de 

color verd amb una acceleració constant de 2m/s2. En el moment 

d’arrencar, al carril del devora hi ha una moto que es mou a una velocitat 

constant de 54km/h i l’avança. Quants de temps trigarà el cotxe a 

atrapar la moto? 

a) 15s 

b) 27s 

c) 54s 

a) 15s. Correcte. Retroacció: has aplicat de forma correcte l’equació del 

MRUA pel cotxe i l’equació del MRU per la moto.  

b) 27s. Torneu a intentar. Retroacció: recorda que el cotxe descriu un 

MRUA (Xf = Xo + Vo·t + ½ a·t) i la moto descriu un MRU (X=Xo+v·t). 

Revisa també les unitats. 

c) 54s. Torneu a intentar. Retroacció: recorda que el valor de la velocitat en 

el sistema internacional es dóna amb m/s.  

5. Tenim una objecte que té una massa de 823g i l’estirem amb línia recta 

amb una força de 4.7N, tal i com s’indica en la figura. Quina acceleració 

adquireix? 

 
Figura 2. Pregunta 5. Qüestionari amb retroalimentació. Creació pròpia. 
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a) 5,7·10-3 m/s2 

b) 0,17 m/s2 

c) 5,7 m/s2 

a) 5,7·10-3 m/s2. Torneu a intentar. Retroacció: ves alerta amb els canvis 

d’unitats, el valor de l’acceleració es dóna amb m/s2. 

b) 0,17 m/s2. Torneu a intentar. Retroacció: tenint en compte que es tracta 

d’un moviment rectilini uniforme on el sumatori de forces que actua 

damunt un cos és igual a zero, F=m·a; al aïllar l’acceleració queda 

a=F/m. Ves alerta a l’hora d’aïllar. 

c) 5,7 m/s2. Correcte. Retroacció: tenint en compte que es tracta d’un 

moviment rectilini uniforme on el sumatori de forces que actua damunt 

un cos és igual a zero, F=m·a i al aïllar l’acceleració queda a=F/m; si 

substituïm les dades a= 4,7N/0,823g, per tant a=5,7m/s2. 

6. Si volem saber l’efecte de la força que durem a terme sobre un cos ens 

cal saber: 

a) El mòdul i direcció en què actuarà 

b) El mòdul, direcció i punt d’aplicació 

c) El mòdul, direcció, sentit i punt d’aplicació 

a) El mòdul i direcció en què actuarà. Torneu a intentar. Retroacció: de ser 

així, no sabríem cap on es dirigeix la força aplicada i tampoc sabríem 

d’on s’origina. 

b) El mòdul, direcció i punt d’aplicació. Torneu a intentar. Retroacció: de ser 

així ens faltaria una dada important, la direcció de la força.  

c) El mòdul, direcció, sentit i punt d’aplicació. Correcte. Retroacció: 

d’aquesta manera la força queda ben definida ja que s’identifiquen totes 

les seves característiques. 
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Avaluació 

El qüestionari de retroacció, com ja he comentat anteriorment, no es tracta 

d’endevinar si la resposta de la pregunta 1 és la “a”, sinó del per què és una i 

no altre a partir del desenvolupament de les competències matemàtiques i 

científiques, principalment. Per aquesta raó, es pot avaluar d’una manera 

formativa, seguint les passes que l’alumne ha dut a terme en tot moment i 

valorant la seva progressió.  

Qualificació: Si ha estat capaç de respondre totes les preguntes a la primera, al 

final del qüestionari se’l felicitarà amb el comentari: Felicitats, domines molt bé 

el tema! Si ha contestat entre 3-5 preguntes a la primera i la resta ha necessitat 

més intents l’hi apareixerà el comentari: Segueix així, vas pel bon camí! Si del 

contrari ha necessitat més d’un intent a més de 4 preguntes l’hi apareixerà el 

comentari: Necessites repassar els continguts i demanar dubtes, estic aquí per 

ajudar-te a superar aquests obstacles! 

Finalment el docent disposarà d’una classe per clarificar, si es dona el cas i és 

considera necessari, les respostes del qüestionari de manera més detalla i 

resolent els dubtes a la pissarra. Si els resultats del qüestionari han estat 

favorables de forma general, podrà seleccionar a les persones que considera 

que necessiten una revisió del qüestionari en un temps d’esplai o en alguna 

hora lliure per tal d’ajudar-los a resoldre els dubtes que han tingut durant la 

seva realització.  
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5. Conclusions 

A través de la realització d’aquest treball s’ha plasmat l’existència 

aplicativa/desenvolupativa de la transició que ha de fer l’avaluació i per tant la 

posta en funcionament per part dels docents, amb la finalitat de fer-la més 

autèntica i real. S’han fet servir exemples concrets de l’assignatura de Física i 

Química per tal de fer més pròxima la demostració de la transició de 

l’avaluació, on s’han tingut en compte les competències clau que els alumnes 

desenvolupen i posen en pràctica; fent ús de les rúbriques d’avaluació, 

qüestionaris amb retroacció immediata i taules de seguiment els quals són 

elaborats per part del docent amb la finalitat d’aproximar l’avaluació a la 

diversitat de l’alumnat i fer-la autèntica. 

En primer lloc, fer referència a l’estat de la qüestió el qual ha implicat una 

recerca exhaustiva d’informació i la sinterització d’aquells apartats que s’han 

considerat adient per tal de respondre als quatre objectius generals, plantejats 

a l’inici del treball. Existeix infinita informació referent a l’origen i història de 

l’avaluació educativa, així com diferents taules comparatives entre avaluació 

tradicional i avaluació autèntica. Per aquesta raó, s’han seleccionat les part 

més productives de cada autor i s’ha obtingut l’estat de la qüestió. En ell s’ha 

fet referència significativa a la necessitat d’aplicar una avaluació per 

competències per tal d’abastir a tota la diversitat de l’alumnat i aconseguir 

major nombre de metes individualitzades partint de diferents nivells de 

coneixements. No es tracta de que tots els alumnes siguin avaluats per igual 

amb la finalitat d’aconseguir una mateixa meta; sinó de la necessitat d’establir 

diferents avaluacions per tal d’aconseguir metes diferents i que cada una 

d’elles sigui igual d’important dintre de les seves pròpies capacitats, habilitats, 

destreses i competències. 

No hem de deixar de banda el treball que implica una avaluació per 

competències i per això, un dels apartats en l’estat de la qüestió, ha fet 

referència a les passes a seguir per tal de dur a terme una avaluació per 

competències partint de la selecció d’un objectiu, passant per la necessitat 

d’uns mesuraments i criteris amb una retroalimentació significativa, per un judici 
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valoratiu i finalment per una presa de decisions; en ell s’ha demostrat que 

seguint aquestes quatre pautes, i tenint en compte la complexitat de cada una 

d’elles, dóna lloc a una avaluació més real i pròxima a l’alumnat en qüestió. 

En segon lloc, fer referència al desenvolupament de la proposta educativa, la 

qual ha anat enfocada a la necessitat d’aplicar una avaluació per competències 

dintre de la Física i Química per tal d’assolir els objectius específics. S’ha 

començat a construir la proposta educativa a partir de la investigació 

bibliogràfica i s’ha contrastat amb una petita vivència educativa després 

d’obtenir uns resultats d’avaluació, quasi bé, tradicionals per part del petit 

treball d’investigació en el centre educatiu. Remarcar que els resultats 

presentats no serien significatius a nivell global, ja que tan sols van respondre 

31 docents i per tant aquets resultats no es podrien extrapolar a altres centres 

educatius ni tampoc a nivell general. Tot i això, ens han servit juntament amb la 

recerca històrica per posar en qüestió la necessitat d’aplicar un canvi en 

l’avaluació educativa dintre de l’assignatura de la Física i Química.  

Amb la finalitat de fer més autèntica l’avaluació a través del desenvolupament 

de les competències s’ha fet ús de les noves metodologies amb la 

implementació corporativa de les TIC, ja que una avaluació per competències 

requereix la necessitat de dur a terme una ensenyança-aprenentatge per 

competències. L’ús de les rúbriques d’avaluació ens permet tenir en compte el 

desenvolupament de les competències clau dels alumnes. Per aquesta raó, 

s’han fet ús en l’exemple concret de la Webquest, la qual ha servit per posar en 

pràctica una avaluació autèntica i individualitzada on l’avaluador no és 

simplement el propi docent, com ho era en l’avaluació tradicional; sinó que ho 

és el propi alumne a través de l’autoavaluació i la resta de companys, 

mitjançant la coavaluació, fent que aquesta sigui més real i personalitzada. 

L’altre forma d’avaluar les competències ha estat a través del treball per racons 

amb la finalitat que el propi alumne decideixi a quin racó vol treballar tenint en 

compte les competències claus que haurà d’aplicar i desenvolupar per poder 

posar solució a la pregunta o treball que es demana. S’han dissenyat diferents 

models de treball per a un mateix racó per tal d’arribar a tota la diversitat 
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d’alumnat. La forma d’avaluar la tasca és a través de fulles de seguiments i 

rúbriques tenint en compte les capacitats inicials de l’alumnat. 

El darrer exemple d’avaluació per competències ha estat a través dels 

qüestionaris amb retroacció, on el propi docent sap en tot moment les passes 

que l’alumne ha hagut de fer per tal d’encertar la resposta i per tant, el permet 

conèixer els punts febles que presenta aquell alumne sobre un determinat 

contingut així com, els punts forts. A més, l’alumne per si sol reconeixerà la 

necessitat d’aprofundir sobre unes determinades competències per tal de 

superar els qüestionaris amb el menor nombre de retroaccions possibles, per 

tal d’anar millorant.  

Finalment esmentar que aquest tres exemples dissenyats per tal d’aplicar una 

avaluació per competències en l’assignatura de Física i Química, són 

simplement una petita mostra de la rigorosa tasca que com a docents hauríem 

de començar a implementar any rere any a través de petites aportacions cap a 

una millora en l’avaluació; i no simplement en l’assignatura de Física i Química 

sinó que podem extrapolar-ho a qualsevol assignatura fent les adaptacions que 

es considerin adients. Per aquesta raó, hem de ser conscients, tots els docents, 

equip directiu i centre en qüestió, de la necessitat de formar-nos i marcar 

objectius que impliquin millores educatives. Necessitem construir un camí que 

englobi tots aquells avantatges tant d’ensenyança-aprenentatge com 

d’avaluació per tal d’aconseguir petits i alhora grans avanços en educació.  
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7. Annexos 

7.1. Model d’enquesta sobre l’avaluació educativa a dies d’avui. 

Bon dia companys, 

El meu nom és Cristina Llompart i he estat fent les pràctiques del màster de 

formació del professorat a l’àrea de Física i Química. Us voldria demanar uns 

minuts de les vostres vides perquè em contestéssiu un petit qüestionari, 

enfocat en la forma/manera d’avaluar; el qual es troba físicament a la sala de 

professors vora el quadern de les guàrdies.  

Responeu amb la major sinceritat possible ja que formarà part de la meva 

investigació pel treball de fi de màster, el qual va enfocat al transit necessari 

per passar d’una avaluació tradicional a una avaluació autèntica (avaluació per 

competències). Teniu fins dia 16 de març per entregar-ho personalment o 

deixar-ho a la meva tutora. 

Moltes gràcies, 

Cristina Llompart. 

Qüestionari 

Omple els espais en blanc o encercla l’opció de la teva situació: 

1. Sexe: _______________ 

2. Departament: ____________________ 

3. Anys que fa que imparteixes docència: ____________ 

4. Nivell d’impartició de docència, actualment: ESO / Batxillerat 

Marca amb un X en funció dels coneixements i/o aplicacions dels següents 

termes: 

 

 

 

 

1- No 

2- Més bé no 

3- Més o menys 

4- Més bé sí 

5- Sí 

6- No sé/ No contesto 
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 1 2 3 4 5 6 

Saps que és una avaluació per competències?       

Sabries aplicar una avaluació per 

competències? 

      

Creus que per desenvolupar una avaluació per 

competències hauríem de modificar la 

metodologia? 

      

Coneixes aquestes metodologies: flipped 

classroom, webquest,gamificació, jocs de rols? 

      

Dus a terme, freqüentment, alguna d’aquestes 

metodologies a les teves classes? 

      

Prefereixes proves on la resposta és tancada?       

O proves on la resposta és oberta?       

Consideres que el més important és el resultat 

de la resposta? 

      

Consideres important avaluar el procés dut a 

terme per arribar a una resposta? 

      

Fa falta nou material i recursos disponibles per 

aplicar una avaluació per competències? 

      

Fas ús de les rúbriques per avaluar?       

Apliques l’ús del portafolis en les teves classes?       

Consideres adient fer ús de les coavaluacions i 

autoavaluacions? 

      

Creus que és fàcil adequar el currículum a una 

avaluació per competències? 
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Tenint en compte el que has contestat, et consideres un/a docent/a que aplica 

l’avaluació tradicional o l’avaluació per competències? Per què?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7.2. Resultats i anàlisi per àrees 

7.2.1. Departament d’Orientació 

Tenint en compte el tipus de treball que realitza aquest departament, era 

d’esperar els resultats obtinguts. Començant pel gran coneixement i posta en 

pràctica de l’avaluació per competències, remarcar que coneixen de bona mà 

les noves metodologies i que consideren molt important la necessitat de 

reconèixer o atorgar gran pes al procediment dut a terme i no pas el simple 

resultat obtingut. 

Per altre part, l’autoavaluació i la coavaluació es treballa des de fa molts anys 

en aquest departament, ja que és una forma d’obtenir resultats més autèntics 

sobre els seus alumnes. L’ús de rúbriques per avaluar és una de les formes 

més utilitzades, segons em van comentar. 

Remarcar un comentari textual en l’enquesta d’un/a orientadora a la pregunta 

de: et consideres un docent/a que aplica avaluació tradicional o autèntica?; i 

em va respondre el següent: “Això depèn del centre, però personalment 

m’agradaria aplicar l’avaluació per competències”. Em va deixar un poc 

plasmada ja que no hi havia res més explicatiu a aquesta afirmació i el fet de 

ser anònim el qüestionari no vaig poder esbrinar el que realment volia dir. Però 

vaig deduir que el fet de treballar a un centre o altre et condiciona o et marca la 

teva forma de fer feina.  
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7.2.2. Departament de Llengua Estrangera 

Analitzant els resultats obtinguts en l’enquesta, puc afirmar que dintre del propi 

departament hi ha docents que coneixen de molt bona mà el funcionament 

d’una avaluació per competències, al igual que existeix l’altre cara de la 

moneda, en la qual desconeixen què és una avaluació per competències. Ara 

bé, el 100% dels enquestat en aquest departament apliquen l’ús de noves 

metodologies i reconeixen la importància d’avaluar el procediment i no tan sols 

el resultat.  

Remarcar un comentari per part d’un/a docent: “El fet d’ensenyar una llengua 

estrangera fa que l’avaluació tradicional no sigui tan aplicable. La metodologia 

és molt més pràctica, comunicativa i diferent a les assignatures que no 

necessiten d’aquestes metodologies actives”. A partir d’aquest comentari, vaig 

poder deduir el que el/a docent em volia dir, el fet d’ensenyar una llengua no 

oficial o cooficial en el nostre país requereix la necessitat d’aplicar 

metodologies més innovadores i engrescadores per tal de motivar als alumnes. 

7.2.3. Departament de Matemàtiques 

Els resultats, dels quatre docents que van respondre el qüestionari, van ser del 

més igual possible. Desconeixien el tema de la implementació de noves 

metodologies, així com algun tipus diferents d’avaluar que no fos el tradicional 

del llapis i paper. De fet, tres d’ells em van escriure un comentari molt similar el 

qual anava inclinat a la necessitat d’aplicar l’avaluació tradicional ja que la 

l’assignatura no permet altre cosa.  

7.2.4. Departament de Ciències Socials i Història 

Van ser l’altre cara de la moneda del departament de matemàtiques. En aquest 

departament tots van estar d’acord que en funció del nivell educatiu, impartien 

les classes i per tant les avaluaven fent ús de noves metodologies aplicant una 

avaluació per competències o pel contrari, de la forma tradicional. El nivell 

d’ESO, els permetia anar jugant més amb la forma d’impartir i avaluar les 

classes i en canvi en el batxillerat i sobretot el segon curs, al estar regit per les 

proves de PBAU, l’avaluació havia de ser més bé tradicional. 
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7.2.5. Departament de Física-Química i Biologia-Geologia 

Els resultats són molt similars que en el departament de matemàtiques; 

consideren que aquestes assignatures han de ser ensenyades i avaluades de 

la manera tradicional. A més, destacar un gran comentari que un/a docent va 

escriure:  

Avaluar per competències implica invertir-hi més temps i per tant no podríem 

desenvolupar completament els currículums que estableix la llei. Si s’ha d’avaluar en 

competències s’hi haurà d’ensenyar; però llavors les lleis s’hi han d’adequar i permetre 

més flexibilitat. També podria ser que avaluant i ensenyat per competències tinguéssim 

més alumnes que saben fer però menys alumnes capaços de tenir uns coneixements 

més elevats i complets que els permetin aprofundir en els continguts encara que 

sàpiguen fer menys.  

7.2.6. Departament de Català i Castellà 

Hi ha una gran tendència a ensenyar i avaluar de la forma tradicional però 

comença a ser-hi present la incorporació de noves metodologies; tot i que com 

comenta un/a docent del departament de català: “ No em sent segur i acabo 

fent-ho de la manera tradicional”.  

7.2.7. Departament de Filosofia 

El fet de ser una assignatura en la qual s’ha de desenvolupar el pensament 

filosòfic, els resultats de l’enquesta apunten a un ensenyament obert a noves 

metodologies i sobretot a respostes obertes on té gran importància el 

procediment. Tot i això, no deixen de banda un ensenyament tradicional ja que 

com ha comentat el departament de Ciències Socials i Història, en funció del 

nivell educatiu al qual imparteixes classes pots decidir aplicar un ensenyament i 

una avaluació per competències o tradicional.  

7.2.8. Departament d’Educació Física 

El gran canvi educacional d’aquesta signatura els permet realitzar una 

avaluació 100% competencial; en la qual totes les habilitats dels alumnes són 

avaluades i posades en pràctica. 
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7.3. Preguntes Webquest 

1. Tant la màgia com la ciència existeixen? Justifica la resposta. 

http://www.fundacionctic.org/cienciaxcine/magia-vs-ciencia  

http://filosofia.nueva-acropolis.es/2011/magia-y-ciencia/ 

http://www.thecult.es/juego-de-espejos/la-ciencia-de-la-magia.html  

2. Tenint en compte que estem en l’assignatura de Física i Química, ens 

centrarem amb la part científica de la pregunta. 

Sabries definir un canvi físic i un canvi químic? Ho podries relacionar 

amb el vídeo de la introducció? Com? 

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema6/index6.htm#cambi

os  

http://googlegalaxyscience.com/difference-physical-and-chemical-

changes-examples/?lang=ca 

3. Posa tres exemples de canvis físics i tres de canvis químics que es duen 

a terme en la vida quotidiana. 

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-cambios-fisicos/ 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quin

cena9/3q9_contenidos_1a.htm 

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-cambios-quimicos/  

4. Realitzeu un vídeo (en el laboratori) on es mostri de manera 

experimental un canvi físic i un altre on es mostri un canvi químic. 

Recordeu anomenar tot el material que necessiteu per dur-lo a terme i 

teniu present les normes de seguretat del laboratori per evitar qualsevol 

incidència. 

http://www.santiagoapostol.net/FQ/Laboratorio/MaterialdeLaboratorio_d.

htm  

http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/pictogrames.html 

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=30057&chapter

id=7820 

http://www.fundacionctic.org/cienciaxcine/magia-vs-ciencia
http://filosofia.nueva-acropolis.es/2011/magia-y-ciencia/
http://www.thecult.es/juego-de-espejos/la-ciencia-de-la-magia.html
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema6/index6.htm#cambios
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema6/index6.htm#cambios
http://googlegalaxyscience.com/difference-physical-and-chemical-changes-examples/?lang=ca
http://googlegalaxyscience.com/difference-physical-and-chemical-changes-examples/?lang=ca
http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-cambios-fisicos/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena9/3q9_contenidos_1a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena9/3q9_contenidos_1a.htm
http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-cambios-quimicos/
http://www.santiagoapostol.net/FQ/Laboratorio/MaterialdeLaboratorio_d.htm
http://www.santiagoapostol.net/FQ/Laboratorio/MaterialdeLaboratorio_d.htm
http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/pictogrames.html
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=30057&chapterid=7820
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=30057&chapterid=7820
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7.4. Treball per racons 

7.4.1. Treball experimental en el laboratori 

Model 1: 

El model ideal dels gasos descriu al gas com unes partícules molt petites 

comparades amb el volum del recipient que el conté, les quals es mouen a 

l’atzar donant lloc a l’aparició de xocs entre elles mateixes i les parets del 

recipient que el conté.  

Els gasos es caracteritzen per presentar tres variables: pressió, temperatura i 

volum; donant lloc a les tres lleis dels gasos: llei de Boyle, llei de Gay-Lussac i 

llei de Charles.  

La Llei de Boyle ens demostra que si mantenim la temperatura constant en un 

gas, a mesura que augmenta la pressió d’aquest, disminuirà el seu volum ja 

que són inversament proporcionals. L’equació de Boyle és: 

p1 · V1 = p2 · V2 

La Llei de Gay-Lussac ens descriu el comportament d’un gas a volum constant. 

On a mesura que varia la pressió, varia de forma directa la temperatura 

(expressada en Kelvin), a través de l’equació: 

p1/T1 = p2/T2 

La Llei de Charles ens descriu que un gas a pressió constant, el volum varia de 

forma directa amb la temperatura (expressada en Kelvin), a través de la 

fórmula: 

V1/T1 = V2/T2 

Mitjançant la realització d’aquesta pràctica, estudiarem el compliment de les 

tres lleis dels gasos citades anteriorment.  

Material: 

- Llei de Boyle: globus i xeringa 

- Llei de Gay-Lussac: olla a pressió amb aigua i placa calefactora 
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- Llei de Charles: globus, placa calefactora, erlenmeyer, recipient amb 

aigua 

Procediment: 

 Llei Boyle: introdueix el globus un poc inflat a la xeringa i observa que li 

passa al globus si disminuïm o augmentem la pressió de dintre la 

xeringa. 

 Llei de Gay-Lussac: posa aigua a l’olla a pressió i deixa-la a la placa 

calefactora, observa que passa. 

 Llei de Charles: posa el globus al coll de l’erlenmeyer i deixa’l sobre la 

placa calefactora. Observa que passa al globus si ara retires 

l’erlenmeyer de la placa calefactora i li vas tirant aigua freda al voltant de 

l’erlenmeyer. 

Tasca: 

S’ha de demostra el compliment de les lleis a partir d’un petit resum sobre els 

tres experiments duts a terme. Comenta tot el que ha passat. 

Model 2: 

El model ideal dels gasos descriu al gas com unes partícules molt petites 

comparades amb el volum del recipient que el conté, les quals es mouen a 

l’atzar donant lloc a l’aparició de xocs entre elles mateixes i les parets del 

recipient que el conté.  

Els gasos es caracteritzen per presentar tres variables: pressió, temperatura i 

volum; donant lloc a les tres lleis dels gasos: llei de Boyle, llei de Gay-Lussac i 

llei de Charles.  

Com representaries experimentalment la llei de Boyle, la de Gay-Lussac i la de 

Charles? 

Planifica tres experiments per a resoldre aquesta qüestió. El material següent 

et pot ajudar a plantejar l’experiment:  

 Globus  
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 Erlenmeyer 

 Recipient amb aigua 

 Placa calefactora 

 Xeringa 

 Olla a pressió 

 

7.4.2. Resolució de problemes numèrics  

Model 1: 

Resol els següents problemes sobre la llei dels gasos tenint en compte les 

equacions de cada llei. 

 La Llei de Boyle ens demostra que si mantenim la temperatura constant 

en un gas, a mesura que augmenta la pressió d’aquest, disminuirà el 

seu volum ja que són inversament proporcionals. L’equació de Boyle és: 

p1 · V1 = p2 · V2 

 La Llei de Gay-Lussac ens descriu el comportament d’un gas a volum 

constant. On a mesura que varia la pressió, varia de forma directa la 

temperatura (expressada en Kelvin), a través de l’equació: 

p1/T1 = p2/T2 

 La Llei de Charles ens descriu que un gas a pressió constant, el volum 

varia de manera directa amb la temperatura (expressada en Kelvin), a 

través de la fórmula: 

V1/T1 = V2/T2 

Model 2: 

Resol els següents problemes sobre la llei dels gasos tenint en compte les 

equacions de la llei de Boyle, Gay-Lussac i Charles. 

Exercicis a resoldre per ambdós models:  
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1. Completa la següent taula tenint en compte que la temperatura es manté 

constant en tot moment: 

Experiència  p (atm) V(L) p·V 

1 3   

2  6 12 

3  1  

Taula 5. Exercici 1, lleis dels gasos 

2. Un gas ocupa un volum dins d’un recipient extensible de 1,5 L quan és 

sotmès a una pressió de 3,5 atm. Si la pressió disminueix a 2/3 del seu 

valor, quin volum ocuparà aquest gas? 

3. Un gas en un recipient extensible ocupa 2 L quan és sotmès a un 

pressió constant de 4,5 atm i a una temperatura de 200 ºC. Si la 

temperatura disminueix a 85 ºC, quin volum ocuparà aquest gas? 

4. Un gas ocupa un volum de 2,3L dins d’un matràs de vidre, quan la 

pressió és de 2 atm i la temperatura 250 ºC. Si la temperatura 

disminueix a 125 ºC, quina pressió exercirà aquets gas? 

5. Completa la següent taula tenint en compte que la pressió es manté 

contant en tot moment: 

Experiència  V (L) T (K) 

1 10 288 

2  317 

3 12  

Taula 6. Exercici 5, lleis dels gasos 

6. Si tenim un gas tancat en un recipient de vidre, en escalfar-lo fins a 70 

ºC, la pressió augmenta a 3,50 atm. Quant marcava el manòmetre antes 

d’escalfar-lo si la seva temperatura era de 30 ºC? 

7. Completa la següent taula tenint en compte que el volum es manté 

contant en tot moment: 
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Experiència  p (atm) T (K) 

1  400 

2 8  

3 10 273 

Taula 7. Exercici 7, lleis dels gasos 

7.4.3. Lectura sobre la llei dels gasos 

A continuació teniu a l’abast una sèrie de links sobre les lleis dels gasos ideals 

on a part de trobar-hi informació bibliogràfica de la llei, també hi ha simulacions 

sobre aquestes. Podeu visitar altres pàgines webs i els llibres que us he 

proporcionat. 

Es tracta de llegir la documentació necessària per aconseguir un resum de 

cada llei el qual ha d’incloure: informació sobre l’autor, que diu la llei, l’equació 

que la resumeix i un exemple numèric.  

http://www.quimitube.com/leyes-gases-ley-boyle-mariotte  

https://www.ecured.cu/Ley_de_Boyle-Mariotte 

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Cinetico-

corpuscular/PV/P-V.htm#inicio 

http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1172/html/index.ht

ml 

http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ulloa2/3eso/secuencia4/menu.html 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Clase_9_32389.pdf 

Simulacions: 

http://www.educaplus.org/gases/lab_boyle.html  

http://pasionporlafyq.blogspot.com.es/2016/11/recursos-ley-de-boyle-mariotte-

y-leyes.html 

http://www.educaplus.org/gases/lab_charles.html 

http://www.quimitube.com/leyes-gases-ley-boyle-mariotte
https://www.ecured.cu/Ley_de_Boyle-Mariotte
http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Cinetico-corpuscular/PV/P-V.htm#inicio
http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Cinetico-corpuscular/PV/P-V.htm#inicio
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1172/html/index.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1172/html/index.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1172/html/index.html
http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ulloa2/3eso/secuencia4/menu.html
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Clase_9_32389.pdf
http://www.educaplus.org/gases/lab_boyle.html
http://pasionporlafyq.blogspot.com.es/2016/11/recursos-ley-de-boyle-mariotte-y-leyes.html
http://pasionporlafyq.blogspot.com.es/2016/11/recursos-ley-de-boyle-mariotte-y-leyes.html
http://www.educaplus.org/gases/lab_charles.html

