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AVALUACIÓ, RÚBRIQUES, COMPETèNCIES I
activitats CORPORALs d'expressió (ACE)
1 // INTRODUCCIÓ
ALS PROJECTES ARTÍSTICS SOVINT ES
TREBALLA AMB CRITERIS
I INDICADORS D'AVALUACIÓ
ESCASSOS I DE BAIXA QUALITAT
(Mayugo et al, 2004, via Aragay, 2017).
L'EDUCACIÓ DEL S.XXI DEMANA UNA
AVALUACIÓ PARTICIPATIVA
I COMPETENCIAL. SI VOLEM LIDERAR
EL CANVI, LES ACTIVITATS
D'EXPRESSIÓ CORPORAL PODEN SER
CLAU PERÒ... COM HO FEM?

La següent càpsula busca ajudar en
la creació del disseny de rúbriques
amb component competencial
d'aplicació als continguts d'expressió
corporal (EC) i, de manera directa,
les activitats artisticoexpressives
dins d'una metodologia basada en
projectes (ABPA).
No anem a descobrir res, ja l'any
1993 Domingo Blázquez al seu
conegut llibre "Evaluar en Educación
Física" parlava de les escales
descriptives com un dels procediments i instruments d'observació directa. I
què és una rúbrica sinó una escala d'observació descriptiva, o no?.
Per altra banda, tal com el mateix Blázquez comentava a la XVI Trobada
d'Intercanvi d'experiències en Educació Física citant la hipòtesi de la reina
roja (L. Carroll), els docents si volem avançar hem de córrer molt per estar
al matéix lloc, si volem innovar de veritat hem de córrer el doble. En
l'àmbit de les activitats d'expressió corporal i, més encara quant a la seua
avaluació, ja anem tard. Davant d'aquest paisatge l'aparició de les
competències clau (LOMQE, 2013) va augmentar aquesta falta d'expertesa
docent relegant de nou aquestes activitats i la seua avaluació a
un segon pla.

( Fig. 1 Domingo Blázquez en la XVI Trobada d'Intercanvi d'Experiències en Educació Física ( CEFIRE AE, UJI)
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si no saps on anar no importa
el camí que agafes

(Alice's Adventures in Wonderland, Lewis Carroll).

2 // OBJECTIUS DE LA CÀPSULA
OBJECTIUS GENERALS
Millorar els recursos dels nostres docents
Potenciar la importància del procés d'avaluació a les activitats d'EC des d'un
enfocament competencial

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Fer un recull de continguts aplicables al bloc d'EC i les activitats
artísticoexpresives en general per a la seua incorporació a un contexte
curricular real
Conéixer alguna taxonomia de les activitats d'EC
Dissenyar una rúbrica competencial per avaluar continguts de l'àmbit de l'EC
Ampliar els recursos que ofereix la càpsula compartint les rúbriques creades
en un repositori
Proporcionar suport i feedback personalitzat i cooperatiu
Realitzar una coavaluació entre tots i totes les participants de la càpsula

"DE TOTS ELS ELEMENTS DE LA PLANIFICACIÓ
DIDÀCTICA, L'AVALUACIÓ ÉS EL QUE POSSEEIX
MÉS TRASCENDÈNCIA PER A L'ALUMNE, LES
FAMÍLIES, LA SOCIETAT I EL SISTEMA
EDUCATIU"
(Las competencias en la programación de aula, Amparo Escamilla, 2011).
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3 // L'AVALUACIÓ. NOMENCLATURA BÀSICA
No entrarem aquí en el debat terminològic sobre el concepte d'avaluació, els tipus i com
ha evolucionat com a mot viu, no és l'objectiu d'aquesta càpsula. No obstant això, pot ser
molt aclaridor un breu recull, a manera de glossari, que ens ajude i ens posicione a l'hora
de prendre decisions sobre què, com i amb qui avaluar. No entenem incloure ací el "quan",
a més de repensar la resta de "q", si estem d'acord en el procés d'avaluació com a global,
participatiu, continu i flexible.
AVALUACIÓ_ Procés dinàmic, continu i sistemàtic mitjançat el qual es regula i verifica el
procés d'adquisició i resultat de l'aprenentatge del nostre alumnat augmentant la seua
autonomia.
AVALUACIÓ AUTÈNTICA_ Avaluació que implica tasques contextualitzades en situacions
reals en referència a solucionar o intervenir en escenaris de transcendència personal o social.
L'autoavaluació i el fet de compartir els coneixements i processos són també característiques
clau de l'anomenada avaluació autèntica (Blàzquez i Sebastiani, 2009).
AVALUACIÓ COMPARTIDA_ Procés de diàleg entre el docent i l'alumnat sobre l'avaluació
dels aprenentatges i processos que s'estan donant. Pot ser individual o grupal. Hem d'anar
amb compte de no convertir-la en una subhasta.
OBJECTIUS_ Assoliments que l'alumnat ha d'aconseguir en finalitzar l'etapa. Desapareixen al
Decret donant la importància als criteris d'avaluació.
COMPETÈNCIES_ Capacitats per aplicar de manera integrada conceptes, habilitats, actituds,
emocions, motivacions per a donar resposta a problemes i situacions en diferents contexts.
CONTINGUTS_ Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que l'alumnat ha d'aprendre i
que contribueixen a l'adquisició dels objectius i a desenvolupar les competències.
CRITERIS D'AVALUACIÓ_ Donen les pautes per avaluar, descriuen allò que l'alumnat a
d'aconseguir quan a l'aprenentatge de continguts i adquisició de competències. Redactats en
forma de processos (fig. 2 Verbs i Taxonomia de Bloom), continguts i contextos.

(fig. 2 Verbs, Conectant les dimensions cognitives i la taxonomia revisada de Bloom en www.theflippedclassroom.es via
Barrachina, 2019 ).
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3 // L'AVALUACIÓ. NOMENCLATURA BÀSICA
"La Evaluación de las competencias debe constituir una
oportunidad de aprendizaje"
(Cano, 2011).
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE_ Concreten els criteris d'avaluació, defineixen els
resultats d'aprenentatge esperats en finalitzar l'etapa.
INDICADORS D'ÈXIT_ Relacionen els criteris d'avaluació amb les competències sent
manifestacions o conductes específiques observables d'aquestes. Aporten informació
sobre el nivell de domini de la competència. En la nostra comunitat són equivalents
als estàndards però a diferència dels LOMQE aquests s'especifiquen per cursos i no per
etapa. Els podem trobar desenvolupats als Documents Pont i no són prescriptius, això
vol dir que els podem modificar i adaptar al nostre context curricular sempre que
respectem els criteris d'avaluació (Liarte, 2018).
ATRIBUTS_ Cadascun dels components que conformen la capçalera de cada fila en les
nostres rúbriques i que constitueixen una desestructuració subjectiva dels elements
inherents a la UDI, UUDD o tasca en general que volem avaluar.
DESCRIPTORS_ Descripció detallada i en el seu cas adaptació (recordem que el
Document Pont no és prescriptiu) dels indicadors d'èxit. Acompanyen als atributs per a
la seua valoració.
NIVELLS D'ASSOLIMENT_ Gradació detallada per nivells dels descriptors. Molt útil per
a la fase de qualificació. Podem personalitzar-los amb noms més atractius que el típic
Bé, Excel·lent i per descomptat evitar paraules com Deficient.
RÚBRICA_ Instrument d'avaluació d'observació en forma de matriu o taula de doble
entrada on es descriuen indicadors d'avaluació (atributs) d'una tasca o procés d'EA i es
relaciona amb els nivells d'assoliment. Permeten la coavaluació i l'autoavaluació i donen
informació quantitativa i qualitativa.

"Existe una tradición obsesiva y conservadora por encontrar
una evaluación objetiva que no tenga en cuenta la opinión
del evaluador. Para evaluar las competencias vamos a
defender una evaluación subjetiva aunque no arbitraria. Es
decir, la evaluación incluye el proceso de otorgar valor a
aquello observado (o medido) por parte del docente (que no
del medidor)"
(Competencias clave y Educación Física, D. Blázquez & E. Sebastiani, 2016).
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4 // TASQUES COMPETENCIALS I LES 8"C"
Per a Lleixà (2016) una tasca és competencial quan és:
Significativa
Funcional
Potencia la pràctica autònoma
Permeten la reflexió sobre la pràctica
Permeten la reflexió sobre el procés d'aprenentatge.
A més a més, Gallardo (2016) ens diu que:
"Per a que les tasques desenvolupen les competències han de contextualitzar-se a
situacions reals, han d'abastar diferents àrees o àmbits, han d'integrar els 4 sabers (saber,
saber fer, saber ser i saber estar), han de fomentar un esperit crític (reflexió i
argumentació) i ajudar a fomentar una ciutadania activa", i jo afegiria proactiva. El fet de
no treballar d'aquesta manera, entre altres, està provocant com va dir el director de l'IES
Cotes Baixes a les Jornades Capgirem l'ESO ( Alcoi, 2019) que "estem omplint les cases
de gent amb carrera que no saben que fer" mai se'ls ha ensenyat a prendre decisions, ni
interrelacionen els seus coneixements buscant eixa emprenedoria que tan de moda està.

(Fig. 3 Tasques Competencials i ABPA Càpsula Acrosport, A. Escrig)
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4 // TASQUES COMPETENCIALS I LES 8"C"
Per altra banda K. Robinson (2016) al seu llibre Creative Schools cita 8 competències que
hauria de promoure el currículum a través de les diferents àrees. Així, les tasques i
ferramentes d'avaluació associades que hem de crear haurien, en major o menor mesura,
d'incloure atributs i indicadors d'èxit en aquest sentit.
CURIOSITY_ Habilitat de preguntar i explorar el món que ens envolta.
CREATIVITY_ Habilitat per a generar respostes alternatives i posar-les en pràctica. La
creativitat és risc.
CRITICISM_ Habilitat per a analitzar informació i idees i argumentar de manera raonada
i amb judici. La necessitat d'aquest esperit crític i la creació de tasques que tinguen la
capacitat d'avaluar aquest criteri es fa encara més rellevant en l'actual societat de les
fake news.
COMMUNICATION_ Habilitat d'expressar pensaments i sentiments de manera clara i
segura amb varietat de medis i formes. La lectura, l'escriptura, les matemàtiques,
l'oratòria, el cos en moviment i els sons i la música tenen aquesta capacitat.
COLLABORATION_ Habilitat de treballar constructivament amb altres. "Alone we can
do little; together we can do so much" (Keller, H.).
COMPASSION_ Habilitat de mostrar empatia amb els altres i actuar conseqüentment.
Començant per conèixer els nostres sentiments i emocions i detectant-los en els altres.
Alguns dels problemes a les nostres aules com el bullying són degudes a eixe egoisme
emocional que fluix per les nostres aules i, perquè no dir-ho, en la societat actual. Al
respecte podem trobar propostes molt interessants les que propose Irene Pellicer amb la
seua Educació Física Emocional o més recentment NeuroEF.
COMPOSURE_ Habilitat per connectar internament amb el nostre cos en harmonia i
equilibri. És cada vegada més nombrós el nombre de centres educatius que treballen
entre els seus docents i amb l'alumnat tècniques de mindfulness i autocontrol.
CITIZENSHIP_ Habilitat per a participar constructivament amb la societat i participar en
processos que la sostenen. Crear ciutadans actius i treballar l'equitat en entorns
democràtics.

"The core purpose of education is to prepare young people
for life after school; helping them to build up the mental,
emotional, social, and strategic resources to enjoy challenge
and cope well with uncertainty and complexity"
(Robinson, 2016).
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5 // TAXONOMIA DELS CONTINGUTS
D'EXPRESSIÓ CORPORAL
Si entenem, tal com hem comentat, que totes les tasques han de participar en l'avaluació i
per tant formen part del cos del procés d'EA. És important conéixer, ampliar i actualitzar la
nostra motxilla d'activitats d'EC. Enllaçar els continguts que ens ofereix el nostre
currículum amb la realitat de l'alumnat i les noves tendències potser una àrdua tasca.
Encara més si no ens limitem a exposar pràctiques exitoses i innovadores sinó que fem un
pas més i busquem evidències científiques.
Les taxonomies ens poden ajudar a establir aquesta relació, a més de facilitar el procés de
creació d'instruments d'avaluació com les rúbriques, generar atributs i relacionar les
activitats competencials amb els criteris d'avaluació i indicador d'èxit que trobem al
document pont. Així, Galera (2013) estableix la següent classificació:

(Fig. 4 Categories estructurals de l'expressió corporal. Galera et al, 1996 revisat al 2013).

Per altra banda, Romero (2015) estableix la següent classificació relacionant les activitats
corporals d'expressió com un INPUT d'objectes culturals que mitjançant algunes àrees
com l'Educació Física poden relacionar-se amb un OUTPUT professional:

(Fig. 5 Dels objectes culturals a les eixides professionals. Romero, Mª R, 2015).
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5 // TAXONOMIA DELS CONTINGUTS
D'EXPRESSIÓ CORPORAL

QUÈ HE DE FER? TASCA 1

1.- A continuació, pots veure un recull, en format núvol de paraules, dels
continguts tant a Primària com a Secundària i Batxillerat dels Blocs relacionats
amb les ACE.
2.- Com veuràs, he inclòs també alguns dels atributs dels criteris d'avaluació per
a facilitar la creació posterior de les nostres rúbriques.
3.- Event Mentimeter. Col·labora fent un mínim de 5 aportacions per a crear,
entre totes/s, un nou WORD CLOUD, concretant noves propostes basades en les
que ens marque el currículum actual (Ex. 1rEFBL4.1.2. (...) tècniques d'expressió

corporal (...) dansa >>> Podem posar directament HIP HOP/TRAP/WORLDBEAT
).
W
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(Fig. 6 Continguts i atributs de l'àmbit de l'EC al Currículum (fet amb WordArt), A. Escrig, 2020).
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"per a valorar una proposta cultural comença a no
ser suficient el seu valor artístic, sinó que ha de
tindre un sentit social" (Aragay, 2017 )
6 // UNA PROPOSTA DE RÚBRICA COMPETENCIAL

QUÈ HE DE FER? TASCA 2
COM? Pots escollir una d'aquestes
ferramentes o fes la teua proposta
LibreOffice Calc
·GRATUÏTA

Fulls de Càlcul de Google
·GRATUÏTA· TUTORIAL·
IRubric de RCampus
·GRATUÏTA·només t'has
de registrar·TUTORIAL·

1.- Fes clic en la Fig. 7 per a veure-la
ampliada. Es tracta d'una rúbrica real que
he modificat per a fer la tasca.
2.- Fes una entrega individual, TASCA 2,
al Moodle i indicant:
Quina és la tasca que pretén avaluar la
rúbrica?
Anomena 3 atributs.
Anomena un descriptor.
Com s'anomena la gradació dels
diferents nivells d'assoliment aquesta
rúbrica?
Es pot dir que és una tasca
competencial? Per què?

Moodle/Aules
· GRATUÏTA· TUTORIAL·
IDoceo · PAGANT· en
dispositius Apple
·TUTORIAL·
Additio· GRATUÏTA ·
en dispositius Android
·TUTORIAL·

The new

RubriPhone
ET FARÀ FALTA
PER A LA TASCA FINAL
(Fig. 7 Rúbrica real modificada. Escrig, A. curs 2015).
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rubricant la pràctica
6 // UNA PROPOSTA DE RÚBRICA COMPETENCIAL
Has vist l'anunci del nou RubriPhone? Els seus
enllaços et facilitaran la TASCA FINAL.
Amb l'aplicació iDoceo, d'Apple ( podeu escollir
qualsevol altra), vos he fet una rúbrica (Fig. 7)
molt millorable, incompleta i que de fet no vos
serà útil a tots/es tal qual... Correspon a un curs
de 3r ESO. A l'anterior pàgina fent clic damunt
de la icona del LibreOffice Calc del RubriPhone
pots descarregar-te-la per a modificar-la segons
les teues necessitats, entorn, etapa, continguts
a treballar, atributs, descriptors, etc.
Jugueu amb ella per adaptar-la al vostre context
i a l'hora d'avaluar competencialment utilitzeu el
document pont corresponent, fent una gradació
dels indicadors d'èxit que indiquen el nivell
d'assoliment dels descriptors. Els % per a
obtenir una qualificació numèrica també és
modificable i s'ha de concretar en cada entorn
per a que l'avaluació siga individualitzada. Si els
descriptors estan ben redactats, podràs inclús
plastificar-la i donar-la als grups per a què,
pegant gomets, puguen fer una coavaluació
entre iguals (peer to peer). En qualsevol cas
l'alumnat ha de conéixer com els avaluarem des
d'un principi i participar activament en el procés.

QUÈ HE DE FER?
TASCA FINAL
1.- Escull un dels continguts del
núvol de paraules que hem creat.
Pensa en una tasca d'avaluació real i
recorda que la teua rúbrica ha
d'avaluar el procés, altres
competències o elements
competencials transversals a més del
resultat final.
2.- Ara és el moment que
desestructures l'activitat en atributs.
Alguns estan al Word Cloud de la
pàgina 7 (Fig. 6). Tria
alguns indicadors d'èxit i introdueixlos a la rúbrica. Fes una gradació
d'aquests evitant valoracions
subjectives com "bé", "millor",
"algunes vegades"...

3.- Exemple: El primer descriptor Valoració Emocional - A la columna
de màxima adquisició del descriptor
correspon
un indicador
d'èxitno són
(3r.EF.BL.5.6.3. Curs 3r d'ESO, Bloc Transversal).
Recordaaque
els indicadors
prescriptius i els podem modificar respectant el criteri d'avaluació amb el qual es
relacionen.
4.- Independentment de l'eina que hages usat per a crear la teua rúbrica
descarrega-la en format PDF i :
a) Penja-la al nostre Padlet cooperatiu de rúbriques
b) Comenta la rúbrica de 2 companys/es diferents per intentar millorar-les.
Intenteu repartir les aportacions entre tots/es.
c) Ja quasi ho tens!, fes l'entrega final a TASCA FINAL/AVALUACIÓ, penjant una
proposta final (pdf) fent els canvis que consideres amb les aportacions que has
rebut.
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L'aprenentatge pot residir en dispositius
no humans. el docent no és l'única font
de contingut, guia el procés (learning by
doing)
(Siemens (2004) Conectivismo una teoría de aprendizaje para la era digital)
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