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ANTECEDENTS 

I Seminari de Bones Pràctiques d’avaluació 
12 de juny de 2007 
  
II Seminari de Bones Pràctiques d’avaluació de les competències 
transversals 
17 de febrer de 2009 
  
III Seminari de Bones Pràctiques d’avaluació per competències: Es 
poden avaluar les competències a la universitat? 
12 de desembre de 2013 
  
IV Seminari de Bones Pràctiques d’avaluació per competències: 
Avaluació de les competències “oblidades” a la universitat 
8 de maig de 2014 
 



CONTRIBUCIÓ DE LA CARRERA AL 
DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES A 
ESPANYA (INFORME PROFLEX, 2010) 



UNIVERSITAT I TREBALL 2011 
(AQU, 2011) 



PRIMER AVANÇAMENT 
RESULTATS GRADUATS (N=99) 
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IMPORTANCIA 

CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD 



EN DEFINITIVA, MENOR CONTRIBUCIÓ 
A: 
 

•  Comunicació oral i escrita 
•  Creativitat i Emprenedoria 
•  Compromís ètic 
•  Ús eines informàtiques → Aprendre 

a aprendre 
 
 

 



COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA 

Però, d’altra banda, en el tema de la 
comunicació oral, penso que sí que 
és cert que ens hem vist involucrats 
en haver de fer aquestes exposicions 
orals de manera contínua; però jo 
penso que no s’han avaluat com 
s’havien d’avaluar... 

GD Estudiants UB 
 
 



CREATIVITAT I EMPRENEDORIA 
UB 
http://www.ub.edu/emprenedoria/ 
 

UPC (2012). Quadern treball competència transversal 
emprenedoria. Barcelona: ICE UPC. Disponible a: 
http://ben.upc.es/documents/eees/1065/1.html 

 

Consell de Treball Econòmic i Social (2014). L’emprenedoria a 
Catalunya: activitat, educació i polítiques. Barcelona: CTES. 
Disponible a: 
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43887781_1.pdf 

 



APRENDRE A APRENDRE 
Capacidad para proseguir y persistir en el 
aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo 
que conlleva realizar un control eficaz del 
tiempo y la información, individual y 
grupalmente. 
Esta competencia incluye la conciencia de las 
necesidades y procesos del propio aprendizaje, 
la identificación de las oportunidades 
disponibles, la habilidad para superar los 
obstáculos con el fin de aprender con éxito 

(Martín y Moreno, 2007) 



COMPROMÍS ÈTIC 

Las competencias genéricas 
desarrollan el sentido de bienestar 
personal, asumen una autonomía 
mental que implica un enfoque activo 
y reflexivo ante la vida y desarrollan 
la expresión de compromiso social o 
ético. 

(Villa y Poblete, 2007) 



PAPER AVALUACIÓ? 
La evaluación continuada favorece la integración de algunos 
valores como el compromiso y el trabajo en equipo; 
además que facilita la asimilación de los conocimientos 
transmitidos por el profesor a lo largo del curso. No 
obstante, no me era posible acogerme a la evaluación 
continuada en todas las asignaturas, puesto que exige una 
mayor dedicación (…) A pesar del mayor trabajo que 
requiere este tipo de evaluación, tanto para el docente como 
para el alumno, considero que es beneficioso para el 
alumno. 
 

Qüestionari Obert Estudiants 



TAULA RODONA 
Avaluació la competència comunicativa escrita  
Dra. Maria Jesús Marco Galindo  
Universitat Oberta de Catalunya 
Avaluació de la competència de creativitat i emprenedoria 
Dr. Vicenç Fernández 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Avaluació de la competència d’aprendre a aprendre i responsabilitat 
Dra. Montserrat Casanellas 
Universitat de Barcelona 
Avaluació de la competència de compromís ètic 
Dr. Francisco Esteban 
Universitat de Barcelona 
 



SEMINARIS 
Grup 1: Com avaluar el compromís ètic 
Coordinador: Dr. Jaume Fabregat (UPC) 
(Sala 21 del Palau de les Heures) 
  
Grup 2: Com avaluar la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat 
Coordinadora: Dra. Lyda Halbaut (UB) 
(Sala 22 del Palau de les Heures) 
  
Grup 3: Com avaluar la capacitat creativa i emprenedora 
Coordinadora: Dra. Joana Maria Tierno (URV) 
(Sala 23 del Palau de les Heures) 
  
Grup 4: Com avaluar la competència comunicativa escrita 
Coordinadora: Dra. Nati Cabrera (UOC) 
(Sala 02 del Palau de les Heures) 
 



http://ivseminarisobrebonespractiques.weebly.com/ 

Departament de Didàctica i 
Organització Educativa 

Bona feina! 


