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Patrocina:

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 4 i el 31 de maig de 2016

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 17 de juny de 2016

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
el 4 de maig i el 17 de juny de 2016

Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

La Seu d’Urgell
Del 18 al 22 de juliol de 2016



33U6                                                                Ensenyament i Didàctica 

AVALUACIÓ D’APRENENTATGES 
EN UN ENFOCAMENT PER 
COMPETÈNCIES  
Del 18 al 20 de juliol 
La Seu d’Urgell

La finalitat del curs Avaluació d’aprenentatges en un enfocament 
per competències és aprofundir en els conceptes d’avaluació i de 
competència per tal d’integrar ambdós conceptes i comprendre, 
així, l’avaluació d’aprenentatges en un enfocament competencial. 
Per aconseguir aquest objectiu final, s’analitzaran i es dissenyaran 
diverses propostes de treball competencial, juntament amb propos-
tes d’avaluació que afavoreixin el desenvolupament i adquisició de 
competències. Aquest curs també pretén oferir i donar a conèixer 
alguns recursos per a l’avaluació dels aprenentatges per competèn-
cies, així com fer un recull d’aquests. 
En el curs, per tant, s’abordaran els continguts de treball per com-
petències, l’avaluació dels aprenentatges en els dissenys curriculars 
amb un enfocament competencial; l’autoavaluació i la coavaluació; 
el tipus d’activitats i d’avaluació que afavoreixen el desenvolupa-
ment de competències; les estratègies i instruments per a l’avalua-
ció; i l’ús dels recursos web 2.0 per a l’avaluació. Aquesta reflexió i 
aprofundiment en el treball competencial es farà a partir de l’anàlisi 
dels documents oficials, de bones pràctiques i de la pròpia pràctica 
docent.
Aquest curs s’adreça a professionals de l’ensenyament que vulguin 
millorar i aprofundir en la seva pràctica, així com a tots aquells estu-
diants que vulguin dedicar-se a l’ensenyament i vulguin aprofundir 
en el treball competencial i l’avaluació de competències. 

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Isabel del Arco Bravo (Departament de Pedagogia i Psicolo-
gia de la UdL)

Equip docent Laura Pons Seguí (Universitat de Barcelona) 
Durada a) 20 hores lectives
 b) 50 hores (20 presencials + 30 de treball autònom de 

l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai Centre Cultural Les Monges. La Seu d’Urgell
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 18
 Laura Pons
09.00-09.30 h  Reflexió sobre el concepte de competències: què 

s’entén per competències? 
09.30-10.00 h El decret 119/2015: la seva estructura i els pros i con-

tres d’aquesta per al treball competencial
10.00-11.00 h Anàlisi d’activitats amb un enfocament competen- 

cials
11.30-13.30 h Anàlisi de diverses activitats d’aprenentatge realitza-

des pels participants del curs: el paper del mestre i de 
l’alumnat i del desenvolupament competencial 

 Laura Pons
16.00-16.15 h  Visionat d’un vídeo: el treball per competències
16.15-17.30 h Seqüenciar el desenvolupament competencial
18.00-19.30 h Intercanviar la seqüencia creada i recursos per al des-

envolupament competencials

Dimarts 19 
 Laura Pons
09.00-10.00 h  Disseny d’una activitat/seqüència d’activitats compe-

tencials segons graella document del currículum a les 
programacions 

10.00-10.30 h Com avaluem? Anàlisi dels instruments i estratè- 
gies d’avaluació utilitzades i el grau de desenvolupa-
ment competencial que afavoreixen. Dificultats a l’ho-
ra d’avaluar 

10.30-11.00 h Visionat del vídeo Avaluar per aprendre, de Neus San-
martí 

11.30-12.30 h Com sé el nivell de desenvolupament competencial 
de l’alumnat? Estratègies i instruments associats a 
l’avaluació de competències  

12.30-13.30 h La rúbrica: què és, com es crea i quan s’utilitza 
 Hi ha altres instruments d’avaluació?
 Laura Pons
16.00-16.45 h  L’autoavaluació i la coavaluació: com utilitzar-les a l’au-

la per al treball competencial
 Visionat d’un vídeo
16.45-17.30 h Anàlisi i posada en comú d’exemples d’autoavaluació 

i coavaluació
18.00-19.00 h Elaboració de checklists i escales de competència
19.00-19.30 h Compartir bones pràctiques d’avaluació dels propis 

participants

Dimecres 20 
 Laura Pons 
09.00-10.00 h   Disseny d’una proposta d’avaluació per afavorir el 

desenvolupament competencial
10.00-11.00 h Com donar feedback que afavoreixi l’autoavaluació i 

la coavaluació
11.30-13.30 h El feedback i el desenvolupament de competències: 

característiques d’un bon feedback i autoregulació

2 ECTS reconeguts per la UdL: 
20 hores presencials + 30 hores de treball 

autònom de l’alumnat

ALLOTJAMENT 
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves 
d’allotjament a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs: 

De l’1 al 31 de juliol
Exposició fotogràfica al Centre Cultural Les Monges.
La Venècia de Canaletto avui. Una mirada fotogràfica a càrrec d’Araceli Merino

Dijous 21 de juliol
22.00 h. Concert Gli Incogniti, interpretat per Amandine Beyer (violí i direcció) 
al Castell de Castellciutat (FeMAP) 
Entrada gratuïta pels matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.

 Laura Pons 
16.00-16.15 h   Visionat d’un vídeo
16.15-17.30 h Presentació i ús de recursos 2.0 per a l’ava- 

luació per competències
 Cerca de recursos web 2.0 per a l’avaluació 

per competències
18.00-19.00 h Elaboració d’un Pinterest del curs que reculli 

els diversos recursos analitzats, creats i tro-
bats 


