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Què passaria si no 
féssim exàmens?...



I si no féssim
exàmens?...

● Què passaria si eliminem les notes?
● Inconvenients de no posar notes
● Contra exemples i alternatives (als inconvenients

anteriors)
● Funcions de l’avaluació
● Riscos de qualificar
● Mesurar el fracàs o encoratjar l’aprenentatge?
● Motivacions de l’estudiant.
● Eïnes diferents per a cada funció
● Conclusions: per una avaluació formativa



● Imagina’t que treballes per a una institució
educativa que no dona notes (ni examens, ni 
treballs puntuables, ni res). T’agradaria? Seria 
possible a la universitat?

● Ajunteu-vos en grups de 2 o 3 persones.
● Feu una llista de les repercussions que tindria

eliminar les notes en tots els aspectes de la vida 
universitaria (10 min).

Què passaria si
eliminem les notes?...



1. La gent no estudiaria.
2. La gent només estudiaria el que li vingues de 
gust.
3. La gent no sabria si el que ha après és correcte. 
El professor no sabria si els estudiants el 
segueixen.
4. No tindriem mecanismes per seleccionar els que 
en saben /són capaços d’exercir la professió.
5. No tindriem dades per verificar la qualitat de 
l’ensenyament/aprenentatge.

Inconvenients de no 
posar notes



Per cada un dels inconvenients anteriors, busqueu
contra-exemples i alternatives (en grup,  repartits
per temes, 10 min).

Contra-exemples I 
alternatives



(Graham Gibbs, 99). Formativa:
1. Forçar l’estudi (seguiment).
2. Generar les activitats d’estudi apropiades (orientació).
3. Proporcionar feed-back (a l’estudiant i al professor) 
(validació).
Selectiva i control de qualitat:
4. Posar notes (funció selectiva) (qualificació).
5. Proporcionar informació per al (control de qualitat) de 
l’ensenyament/aprenentatge.

Funcions de l’avaluació



A vegades, qualificar pot ser contraproduent, fins i 
tot per a la funció selectiva. 
Feu una llista dels riscos de l’avaluació selectiva (10 
min).

Riscos de qualificar



1. El “come-cocos” (només el que val per nota). Orientació a 
aprovar vs orientació a aprendre. Motivació extrínseca vs
motivació intrínseca. Finalitat i profunditat de l’aprenentatge (La 
Garanderie, 84).
2. “Diagonalització” de continguts. Aprenentatge “cooperatiu”.
3. “Tot el que diguis pot ser usat contra teva”. L’estudiant amaga 
els seus errors. Professor policia. Confrontació enlloc de 
cooperació.
4. Manca de validesa, objectivitat, equanimitat, fiablilitat, etc. en les 
proves. Reduccionisme. De qui és la responsabilitat de 
l’aprenentatge?
5. Qualitat, és l’èxit o el fracàs escolar?

Mesurar el fracàs o 
encoratjar l’aprenentatge?



Quines d’aquestes motivacions faciliten el bon
aprenentatge (aprènc en funció dels meus propòsits). 
Quina/es voldria per a mi?

– Per plaer (gust d’aprendre)
– Per necessitat (de saber)
– Per compartir (i comunicar)
– Per complir (responsabilitat)
– Per repte (per demostrar, a mi o als altres, de què soc

capaç?)
– Per obligació (premis i càstigs)

Quines circumstàncies reforcen les motivacions
intrínseques?

Motivacions de 
l’estudiant



Com podem millorar l’avaluació formativa sense eliminar 
l’avaluació selectiva?
Hem vist:
1. Alternatives a l’us de la qualificació.
2. Riscos de qualificar.
3. Motivacions de l’estudiant.
Pensa maneres alternatives d’avaluar que s’inspirin en 
els avantatges de no qualificar i que evitin els riscos de la 
qualificació (10 min, en grup).
Estratègia(?): Fer servir eïnes diferents per cada funció.

Eïnes diferents per a 
cada funció



1. Forçar l’estudi: Organitzar activitats basades en l’èxit, 
el repte, el compromís amb els companys, etc.
2. Forçar les activitats adequades: disseny premeditat de 
l’activitat ECTS de l’estudiant. Requeriments.
3. Tancar el cicle: FEED-BACK (solucions, llistes errors, 
llistes dubtes, faqs, auto-avaluació, co-avaluació, 
consultes proactives, classes holandeses, becaris, 
ajudants ALE, etc.)
4. Seguir el curs => aprendre => aprovar. Avaluació
continuada (a discreció), portafolis, etc. 
5. Portafolis professor, resultats, etc.

Eïnes diferents per a 
cada funció



No matem la formació i la motivació intrínseca 
amb l’avaluació selectiva. 
Deixem-los aprendre!

Nota: Les conclusions d’aquest debat han estat publicades a (Bofill, 2007a)

Conclusions: per una
avaluació formativa
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