
13 de maig 2008

Informe de la primera revisió de les enquestes d'avaluació continuada

Durant el primer semestre del curs 2007-08 i aprofitant el període reservat per passar les enquestes 
d'avaluació de l'actuació docent del professorat, es va oferir als estudiants la possibilitat de respondre 
també una enquesta sobre el desenvolupament de l'avaluació continuada al llarg d'aquest primer semestre.

Després d'una primera revisió, pendent d'un anàlisi més acurat, dels resultats de les enquestes, en podem 
extreure les conclusions que exposem a continuació, i que esperem puguin ser tingudes en compte de cara 
al curs vinent i altres cursos en què aquesta modalitat d'avaluació anirà guanyant pes i importància.

Aquestes conclusions són un recull de les idees més rellevants exposades pels alumnes a les tres qüestions 
obertes que es plantejaven. 

Objectius:

– recollir l'opinió de l'alumnat sobre l'avaluació continuada i la seva utilitat
– recollir l'opinió de l'alumnat sobre l'avaluació continuada de cada assignatura i grup concret
– recollir propostes de noves maneres d'enfocar l'avaluació continuada
– recollir crítiques sobre activitats proposades per seguir l'avaluació
– recollir, a nivell estadístic, dades de la proporció d'alumnes que han optat per aquest tipus d'avaluació
– oferir al professorat la visió general de l'alumnat respecte a aquest sistema d'avaluació
– oferir al professorat eines i opcions que l'ajudin a confeccionar una avaluació continuada eficaç i útil per 

als alumnes i per al professorat

Extractes de les enquestes:

Opinions favorables:
- Es valora positivament perquè t'ajuda a estar al dia, aprofundir més i estudiar amb constància, et permet 
resoldre els dubtes durant l'aprenentatge i tens un retorn del procés d'aprenentatge.
- Fa treballar d'una manera més constant
- Qui treballa, si s'organitza, no té problemes per fer l'avaluació continuada. Ara bé, qui treballa moltes hores, 
generalment sí que ho compagina tot amb dificultats.
- Et permet comprovar com portes la matèria

Opinions contràries:
- la majoria d'estudiants consideren difícil compaginar feina, estudi i pràctiques
- no limitar l'accés de treballadors a la universitat amb saturacions de feina i obstacles insalvables que 
només farien que la universitat tornés a ser un exemple d'elitisme
- la gran majoria de gent que treballa alhora que estudia considera que l'avaluació continuada els és molt 
difícil de seguir, per això és important no eliminar l'opció d'avaluació única perquè aquesta gent pugui seguir 
estudiant.
- Avisar amb temps de les activitats avaluables, calendaritzar els exàmens parcials i més temps per preparar-
se les activitats d'avaluació.

Estructuració i aplicació de l'avaluació continuada:
- reestructuració del pla d'estudis
- relació del professorat amb l'estudiant
- reducció del nombre d'alumnes a l'aula
- comunicació entre el professorat, dins dels semestres dels itineraris, entre departaments i intra-
departaments, per distribuir raonablement la feina demanada
- obrir el ventall d'opcions vàlides per a fer una avaluació continuada, no només són exàmens i treballs
- seguir oferint l'opció a avaluació única per a aquells alumnes que no vulguin o puguin realitzar l'avaluació 
continuada



- El volum de feina que suposa l'avaluació continuada actual no és proporcional al percentatge de nota que 
compta
- hi ha diverses queixes sobre que les dates dels parcials no s'avisen amb prou antelació, això és un fet 
greu.
- més recursos econòmics, tant per a la universitat per adaptar-se a les noves necessitats, com per a 
l'alumnat en forma de beques
-Falta coordinació entre assignatures, feina més ben distribuïda i sense pressió (enlloc de dates concretes 
com un parcial, períodes de lliurament d'activitats).
-Hi ha moltes avaluacions continuades que es fan les últimes setmanes del semestre, i s'acumula tota la 
feina en poc temps.
-S'han de revisar els percentatges de les contínues, ja que en molts casos són ridículs o no consideren tota 
la feina que hi ha darrera.

Eines d'avaluació:
- Fer ús dels recursos tecnològics dels que disposem (campus virtual, etc) per diversificar les activitats 
d'avaluació continuada
- Fer més exercicis a l'aula (independentment de l'avaluació)
- Resolució i correcció d'exercicis i problemes, problemes a la pissarra. 
- Elaboració de resums, esquemes, mapes conceptuals
- Discussions en grup
- Preguntes orals curtes
- Discussió d'exercicis amb el professor (individuals o en grup). 
- Flexibilitat en la data de lliurament de les activitats, opcionalitat per escollir-ne algunes, d'altres 
obligatòries. 
- Exercicis i activitats on-line per facilitar-ne el lliurament. 
- Assistència no computable a la nota
- Exposicions de treballs, que això ens costa als estudiants
- Planificar bé els exàmens parcials entre totes les assignatures
- Fer tests virtuals
- Enlloc de dates concretes d'entrega o de realització de proves oferir períodes de lliurament d'activitats
- Vídeos
- Més pràctiques (d'allò que s'ensenya a teoria)
- Debats
- Seminaris
- Visites a empreses
- Si es fan exàmens parcials, que eliminin matèria del final
- Exàmens orals
- Posades en comú, taules rodones
- Evitar el sistema d'avaluació a base de parcials i examens sorpresa exclusivament

Conclusions:

La predisposició de l'alumnat és positiva en la gran majoria dels casos. Es considera l'avaluació continuada 
una eina útil i d'ajuda per a l'estudiant, però que necessita ser revisada i millorada. Això suposa un esforç 
per part dels alumnes  i per al professorat, d'adaptar-se a un sistema que canvia i que els farà treballar més 
conjuntament. 
Pensem que tot i que la gran majoria de gent és favorable a aquest sistema d'avaluació, hi ha un sector dels 
estudiants que, tot i que molts volen, no poden seguir-la per motius laborals, i no per això han de perdre el 
dret a estudiar. Per això, és important lluitar pel manteniment d'una avaluació única o d'un sistema 
d'avaluació més compatible amb la disponibilitat horària de la gent que compagina estudis amb vida 
laboral. 

Pel què fa al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta avaluació és imprescindible que les condicions en què 
es desenvoluparà estiguin clares des de l'inici del semestre perquè l'alumne sàpiga què haurà de fer i, en el 
cas que pugui triar entre avaluació única o continuada, pugui fer-ho sabent a què s'exposa en cada cas (per 
exemple, dates d'exàmens fixades amb suficient antelació).



També recomanaríem que aquesta explicació figurés en els plans docents de les assignatures per tal de 
facilitar una correcta planificació del semestre a l'estudiant.
Això ajudaria a la preparació de l'estudiant i també del professorat, i evitaria el que ens hem trobat en moltes 
ocasions, que les activitats d'avaluació s'acumulen al final del semestre fent que, tant alumne com 
professor, vagin massa enfeinats i sense treure'n profit, perquè això no és una activitat continuada.

Entenem que no totes les propostes aportades pels alumnes poden ser dutes a terme en tots els casos, i 
sobretot en aquest període de transició en que l'avaluació continuada no és el 100% de la nota, però hi ha 
moltes de les activitats que es poden tenir en compte. Precisament el fet que l'avaluació continuada 
convisqui amb l'examen final, fa que sigui necessari revisar com es duu a terme i quin percentatge de la 
nota ha de computar perquè sigui proporcional al volum de feina que requereix.
També és de vital importància entendre que, tal i com destaquen la majoria d'alumnes, una avaluació 
continuada no serveix només perquè el professorat tingui diverses notes a partir de les quals avaluar 
l'assignatura, sinó que ha de poder ser una eina de seguiment per al propi alumne (efecte feed-back), que 
mitjançant les correccions de les activitats que ha realitzat, ha de poder ser conscient dels seus errors, 
punts febles i punts forts. D'aquesta manera l'avaluació continuada és una eina molt potent per millorar 
l'assoliment de coneixements de l'alumnat.

Això ens porta a destacar la importància de la implicació del professorat en la bona i correcta realització 
d'aquest tipus d'avaluació. La correcció d'activitats de manera freqüent requereix molt de temps del 
professorat, això és inevitable. Però el que sí és possible és efectuar una bona selecció dels instruments 
d'avaluació per intentar reduir aquest temps de correcció i revisió. Per això recomanem una lectura acurada 
de les propostes, dins de les quals hi ha bones idees. Moltes d'aquestes idees van estretament lligades 
amb la utilització de les noves tecnologies i els serveis i opcions que ens ofereixen per millorar la docència i 
la correcció d'activitats (per exemple: tests per ordinador, amb sistema de correcció automatitzat).

La darrera qüestió important a destacar és la necessitat d'una comunicació intra-departaments per tal de 
compaginar, en la mesura del possible, les avaluacions continuades de les diverses assignatures. Pensem 
que en aquesta comunicació hi juga un paper importantíssim el consell d'estudis i les comissions que d'ell 
se'n puguin derivar, com a eines de control, assessorament i facilitació d'aquests contactes.

Segons el nostre parer hi ha una frase d'un estudiant que explica molt bé la necessitat de realitzar 
enquestes com aquestes i recollides d'informació com aquesta: “la majoria dels professors no saben què vol 
dir això de la contínua, no saben com puntuar ni avaluar”. Això és una realitat que hem d'assumir i amb la 
qual hem de treballar per poder arribar a unificar el criteri de què és, com es fa i en què consisteix l'avaluació 
continuada a la Facultat de Química. Perquè no existeix un únic model d'avaluació continuada, sinó que a la 
nostra faculta hem de configurar-ne el nostre..

Esperem que després d'aquesta feina fet això sigui més senzill i assequible. 

Com sempre, reiterem la nostra voluntat de participar en tots aquells processos preparatius, organitzatius i 
d'elaboració de plans d'estudis, i altres activitats necessàries per al bon funcionament de la facultat.
Ens creiem la necessitat de l'existència dels representants d'estudiants i creiem en la seva utilitat com a 
nexe d'unió entre professorat i alumnat.

ALQUI (Alumnes de Química)



Enquesta d'opinió sobre l'aplicació de l'Avaluació Continuada

Sexe Edat Curs  més alt en què estàs matriculat Treballes? Quantes hores a la setmana?

home dona 1r 2n 3r 4t 5è Sí No menys  de 
12

entre 12  i 
25

més de 25

1. De quantes assignatures teòriques t'has matriculat aquest semestre? _______________

D'aquestes, quantes en fas amb avaluació única? ___________________

2. Valora de l'1 al 5 la relació entre el volum de feina que requereix i percentatge de la nota que 

suposa l'avaluació continuada de cada assignatura que fas:

Inadequada Adequada

Assignatura grup 1 2 3 4 5

3. Si  treballes,  contesta  a  la  pregunta  següent:  pots  compaginar  bé  la  feina  amb  l'avaluació 

continuada?

4. Consideres que l'avaluació continuada et facilita el procés d'aprenentatge? Per què?

5. Quines activitats creus que també serien adients per fer una avaluació continuada?


