
 
Com avaluar els projectes de treball per afavorir l ’aprenentatge dels alumnes?  
Fa temps que molts centres educatius utilitzen els projectes de treball per donar resposta a la necessitat d’organitzar els continguts des d’una 
perspectiva globalitzadora, creant situacions de treball on l’alumnat pugui, a partir d’un plantejament inicial i dels seus coneixements previs, 
incentivar processos d’investigació que suposin cercar, seleccionar i interpretar la informació a través de fonts diverses i relacionar-los amb el 
que ja saben. Es poden descriure i reflexionar sobre molts dels aspectes que fan referència als projectes de treball, però en aquest document 
ens centrem en el de la seva avaluació.  
 
L’objectiu d’aquest document és ajudar als docents a reflexionar sobre com avaluar els projectes de treball per afavorir l’aprenentatge de 
l’alumne. A tal efecte, a continuació presentem algunes estratègies que ens poden ser útils per donar respostes a les problemàtiques i 
necessitats detectades a l’hora d’avaluar els projectes de treball. 
 

Problemàtiques i 
necessitats detectades  

Estratègies de millora  Eines i instruments (exemples concrets 
d’actuacions i models)  

MOMENT INICIAL 
Compartir objectius amb 
l’alumnat . Molts projectes es 
presenten amb els criteris de 
qualificació però sense criteris 
d’avaluació dels aprenentages 
 
 

● Realitzar una previsió de quins seran els 
aprenentatges a realitzar i compartir-la amb els 
alumnes 

● Concretar què és el que es valorarà amb la realització 
del projecte: assoliment d’objectius, treball en equip, 
obtenció i gestió de la informació, producte final… 

● Tenir clar l’objectiu final, on arribarem? No s’hi val dir, 
“ja anirem fent” 

● Buscar elements que permetin el diàleg continuat amb 
els alumnes 

● Contrastar amb el què diu el currículum (no els llibres 
de text) 

● Instruments que afavoreixen la 
planificació de les tasques a realitzar. 

● Mapa de progrés 
● Definir producte final 
● Check list continguts 
● Check list competències 

PROCÉS 
Coordinar el treball entre 
els docents implicats en el 
projecte.  

● Traspassar la informació del projecte als companys 
docents  

● Concretar, si escau, quins aspectes del projecte es 
tindran en compte per a l’avaluació de les àrees  

● Grup de treball amb els docents 
implicats en el projecte 

● Documentació compartida 



FINAL 
Com deixar constància dels 
projectes i dels continguts 
treballats pels alumnes al 
llarg de la seva vida escolar.  
 
 
 
 

● Reflexionar sobre la idea de fons del currículum i de 
com aquest ens ajuda a avançar en el coneixement i 
en donar respostes a les preguntes que ens formulem. 

● Conèixer el currículum, entès com una espiral i no 
com una línia recta ordenada. 

● Deixar constància escrita i gràfica dels projectes que 
es fan en cada curs i arxivar-ho de manera que estigui 
a l’abast.  

● Crear una línia del temps de la 
promoció 

● Realitzar la programació un cop 
acabem el projecte per deixar 
constància d’aquells elements que 
s’han abordat en profunditat i com 
s’enllaçen als aprenentatges de grup 
que s’han aconseguit amb 
anterioritat. 

● Carpetes de grup 
● Recull dels continguts treballats i 

avaluació del grau d’assoliment dels 
objectius de projecte 

AVALUACIÓ + PROGRÉS 
Què fem per saber què sap 
cada un dels alumnes i no 
només el grup-classe.  
 
 
 

● Donar veu a cada un dels alumnes. 
● Permetre autèntica autonomia als alumnes  
● Donar elements de reflexió als alumnes sobre el valor 

de la seva tasca en el projecte 
● Establir canals de comunicació mestre- alumne per 

avaluar la tasca individual en el projecte 
● Establir evidències sobre les aportacions individuals al 

projecte i sobre els aprenentatges individuals 
 

● Informes 
● Avaluacions/autoavaluacions  
● Bases d’orientació 
● Rúbriques 
● Plans de treball individualitzats que 

explicitin l’aportació de cadascú al 
projecte col·lectiu. 

● Carpeta d’aprenentatge 

Com poden els alumnes 
compartir amb els altres 
allò que han investigat i 
après per convertir-ho en 
aprenentatge significatiu . 

● Informar a les famílies del pla de treball i la 
col·laboració que se’ls sol·licita 

● Fer arribar a les famílies els resultats de l’avaluació i 
l’autoavaluació 

● Oferir el coneixement obtingut a persones del nostre 
entorn proper: escola, família, barri, societat... 

● La revista escolar 
● El bloc de l’aula 
● Les parets de l’aula i de l’escola 
● La llibreta personal 

 


