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Avaluar per aprendre precisa d’entrada d'objectius 
d’aprenentatge potents que facilitin l’adquisició de 

les competències. 
Aquesta tasca consisteix en la revisió, redefinició i 

seguiment dels objectius d’aprenentatge
del projecte d’aula.

Planifiquem el projecte 
d’aula definint els 

objectius 
Objectius aprenentatge

Què volem que aprenguin 
els alumnes i per a què?



com els revisem per afovorir l’adquisició de la competència? 

les característiques dels objectius d’aprenentatge que són útils per avaluar el procés d’adquisició de les competències:
- L’aprenentatge és transferible, es pot utilitzar en contextos diferents.
- L’aprenentatge és significatiu, perdura i no s’oblida fàcilment amb el temps o es recupera facilment.
- L’aprenentatge és productiu, permet realitzar activitats que no són exclusivament repetitives.
- L’aprenentatge és funcional, permet resoldre problemes de la vida cotidiana.                                                 
- L’aprenentatge és bàsic per adquirir altres aprenentatges.
- L’adquisició de l’aprenentatge implica l’ús d’habilitats cognitives de nivell superior.
- l’adquisició de l’aprenentatge facilita desenvolupar-se com a persona en el món.
- L’adquisició de l’aprenentatge facilita l’exercici d’una ciutadania activa i compromesa.
- L’enunciat dels objectius incorpora la raó per la qual creiem que és important que l’alumne adquireix aquest aprenentatge. 

Utilitzar verbs cognitius de qualitat superior que són aquells de impliquen crear i comunicar. ( els inferiors són reproduir): 
Actuar, crear, inferir, realitzar, acceptar, decidir, integrar, ajudar, interactuar, desenvolupar, interpretar, analitzar, investigar, justificar, avaluar, 
comparar, establir, seleccionar, clasificar, exposar, expressar, comunicar-se, cooperar, controlar, sintetitzar, extreure, valorar, analitzar, abstreure, crear…

L’objectiu d’aprenentatge ha de: 
el redactat de l’objectiu conté els elements: d’acció ( habilitats cognitives de nivell superior)+ continguts ( què?)+finalitat (perquè?)
prendre com a referència el redactat de la competència.                           

Què hem de tenir en compte?

No cal acomplir-los tots en 
cada objectiu d’aprenentatge 



- Objectius d’aprenentatge inicial: 
Analitzar l’impacte mediambiental del 
cobriment de la riera 

- objectiu d’aprenentatge millorat: 
analitzar l’impacte mediambiental del cobriment de la riera per 
argumentar de manera crítica la seva viabilitat.

acció ( habilitats cognitives de nivell superior)+ continguts ( què?)+finalitat (perquè?)  

exemple 

important
usar verbs d’acció 

superiors i el 
currículum 
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