


Presentació de les dues unitats que han elaborat la prova 
diagnòstica.



El segon curs és un nivell clau en l’etapa. Els nens i les 
nenes estan en procés d’assoliment de les competències 
que els permetrà fer un desenvolupament positiu al llarg de 
la primària. Els aprenentatges  exposats són la base sobre la 
qual s’aniran construint aprenentatges més complexes.
La prova d’avaluació diagnòstica, mitjançant una sèrie 
d’activitats, permetrà:
● avaluar alguns aspectes concrets de la competència 

matemàtica, de la competència lingüística en llengua 
catalana i de la competència de coneixement del medi 
natural i social.

● detectar les potencialitats i possibles mancances per 
tal de buscar les estratègies necessàries per reorientar 
el procés d’aprenentatge de l’alumne i l’alumna.

Tal com ha estat concebuda la prova, i per les seves 
característiques concretes, és necessària la implicació dels 



docents, que en aquest cas, té una triple funció:
● col·laborar perquè el context proposat sigui creïble per 

als alumnes i les alumnes
● aplicar les activitats seguint acuradament les 

instruccions
● avaluar els alumnes i les alumnes fent ús dels 

instruments d’avaluació dissenyats per a cada una de 
les activitats (rúbriques i fulls de registre).

Algunes de les activitats requereixen dos docents a l’aula. Per 
aquest motiu, és recomanable que tots els mestres i les mestres 
implicades les coneguin amb antelació.



L’elaboració de la prova s’ha fet en el marc de la normativa 
vigent (Ordre d’Avaluació, Decret d’Inclusió, Decret 
d’Ordenació de l’Educació Primària i els Documents per a 
l'organització i gestió dels centres) i ressaltem aquí els 
aspectes prioritaris i que cal tenir en compte:

1. Avaluació contínua i global amb caràcter formatiu. 
L’avaluació com a part de la programació 
didàctica,integrant totes les àrees.

2. Diversificació dels instruments d’avaluació. L’avaluació 
dóna informació del procés d’aprenentatge, cal 
diversificar els instruments d’avaluació. 

3. Cohesió social i l'educació inclusiva les bases d'una 
escola per a tothom, per tal d’assolir la igualtat 
d’oportunitats i d’accessibilitat.

4. Els referents per a l'avaluació, que s'estableixen a 
l'article 15 del Decret 119/2015, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació primària, són les 
competències bàsiques i els criteris d'avaluació de les 
àrees.



5. L’avaluació ha de ser formadora i formativa, amb la finalitat 
de detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, 
esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a 
fi que l'alumne o alumna pugui continuar l'aprenentatge amb 
èxit.

6. L’alumnat amb pla individualitzat pot ser avaluat amb criteris 
d’avaluació superiors o inferiors quan les adaptacions 
previstes no siguin suficients.

7. Detectar necessitats a fi d’ajustar les actuacions a cada cas. 
Mesures: Universals, Addicionals, Intensives.

Informació extreta de les normes següents:
● ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació 
en l'educació primària.

● Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu

● DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació primària

● Documents per a l’organització i gestió dels centres 



● Demanda de les escoles d’avaluacions externes més
globalitzades.

● Equip de treball per desenvolupar la prova i els seus
instruments d’avaluació format per tècnics del CSASE,
Servei de Currículum d’Infantil i Primària, del Servei de
Suports i Recursos Lingüístics, del CESIRE i mestres
de diferents escoles de tot el territori.

● Es fan dues fases de pilotatge. Són fonamentals les
aportacions de les mestres i els mestres per endreçar
les activitats i millorar els materials.

● Es tanca la prova, la guia didàctica i tots els materials.
● El curs 2018-2019 neix la prova i s’aplica a una mostra

de 72 escoles triades aleatòriament segons criteris
estadístics.

● A partir del curs 2019-2020, la prova s’allibera perquè
la puguin aplicar totes les escoles que ho creguin
oportú.



1. Aportar informació als docents, als centres i al sistema
educatiu sobre el nivell dels alumnes i les alumnes en el
procés d’adquisició de les competències bàsiques al
finalitzar el cicle inicial de l’educació primària.

2. Promoure una metodologia de treball competencial
transferible a les aules a partir de l’avaluació de processos
d’aprenentatge.

3. Donar eines als centres perquè en l’exercici de la seva
autonomia pedagògica puguin analitzar, valorar i reorientar
si escau la pràctica docent per assolir les competències i els
aprenentatges que estableix el currículum.



Per als i les alumnes, la prova ha de ser com una activitat 
competencial quotidiana, com les que es fan habitualment a 
l’aula. Per aquest motiu, la prova té les característiques 
següents:
1. És una única prova que integra els tres àmbits que 
avalua: lingüístic, matemàtic i medi.
2. Respon al principi d’avaluació competencial. Identifica el 
nivell en què es troba l’alumne i l’alumna en el procés 
d’adquisició de les competències.
3. Està emmarcada en la realitat propera dels alumnes i les 
alumnes. Totes les activitats es desenvolupen en un context 
real, o que podria ser-ho, i tenen un destinatari que no és el 
mestre o la mestra.
4. Tracta de forma globalitzada els continguts dels àmbits 
implicats.
5. Ofereix un suport audiovisual. 
6. Promou l’ús de diferents llenguatges: plàstic, matemàtic, 



oral, escrit, visual...
7. S’integra en la quotidianitat de l’aula:
● Afavoreix que es pugui aplicar mantenint la distribució 

habitual de l’espai.
● Requereix la interacció permanent entre els alumnes i els 

docents, mantenint el rol actiu dels mestres i les mestres 
durant el seu desenvolupament.

8. Proporciona rúbriques com a instruments d’avaluació durant tot 
el procés.
9. Inclou el treball en equip, però sempre hi ha una tasca 
individual prèvia o posterior.
10. Té en compte la inclusió educativa. Totes les activitats són 
susceptibles de ser realitzades per la totalitat dels alumnes i les 
alumnes.
11. Avalua el procés i el resultat final.
12. Combina activitats escrites, orals i manipulatives.
……………………..
Reflexionar sobre les casuístiques:
● Adaptar la prova a l’agrupament actual segons el grup 

bombolla: centres que de dos grups de 2n n’han fet tres, 
centres que han fet grups barrejats de 1r i 2n, centres que 
tenen un o una especialista per cicle…

● Oferir l’assessorament a demanda dels centres des del CSA 
i Servei de Currículum d’Infantil i Primària.



Hi ha quatre vídeos que s’encadenen al llarg de la prova 
amb un doble objectiu: motivar i donar sentit a la 
proposta . Per això:
● tenen una finalitat motivadora
● introdueixen les activitats i les hi donen sentit.

Aquests vídeos han estat gravats en dues modalitats: la 
modalitat oral i la bilingüe intermodal (llenguatge de signes)

Video 1. Modalitat oral
Video 1. Bilingüe intermodal
Video 2. Modalitat oral
Video 2. Bilingüe intermodal
Video 3. Modalitat oral
Video 3. Bilingüe intermodal
Video 4. Modalitat oral
Video 4. Bilingüe intermodal



Guía didàctica
Es recomana llegir tot el document abans de començar 
l’aplicació de la prova, per tenir-ne una idea global.



La prova consta de sis activitats, que s’han d’aplicar en 
l’ordre establert i en diferents sessions.
• El primer vídeo presenta el context, planteja un repte als 
alumnes i introdueix les activitats:

1.“Dibuixem el nostre pati” 
2. “SOS, el pati està ple!” 
3. “El pati més divertit”.

• El segon vídeo introdueix les activitats: 
4. “El país de gel” 
5. “A què jugueu al pati?”.

• El tercer vídeo introdueix l’activitat: 
6. “Enrajolem!”

• El vídeo final és d’agraïment i comiat.



Totes les activitats estan explicades tal com veieu a la fitxa 
didàctica :
● Pel que fa a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema inclusiu: en aquest apartat hi ha 
propostes de mesures i suports addicionals i intensius. 
La intenció és avançar en el disseny d’entorns 
d’aprenentatges flexibles que ofereixin opcions 
variades per donar una resposta ajustada a les 
necessitats dels alumnes i les alumnes, adequant les 
mesures i els suports a les seves característiques.

● Les mesures proposades han estat extretes dels 
diversos pilotatges i s’hauran de personalitzar per a 
cada alumne i alumna en particular.

● Els alumnes i les alumnes que necessiten o als quals 
s’apliquen mesures i suports addicionals poden tenir o 
no PI. En el cas de les mesures i suports  intensius 
tots els alumnes i les alumnes hauran de tenir PI.



Es pot consultar la infografia del Decret de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusió que està 
enllaçada en la fitxa.



Totes les activitats tenen especificats els elements 
curriculars que avaluen: àmbit, dimensió, competències, 
criteris d’avaluació i continguts clau.
A la guia didàctica hi ha enllaçats els Documents de 
desplegament dels àmbits i el Decret 119 de Currículum.





El nivell de NO-ASSOLIMENT no queda reflectit a la rúbrica 
pels motius següents:

● És una prova d’avaluació diagnòstica, de caràcter 
proactiu, amb la finalitat de detectar les dificultats tan 
bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i 
prendre les mesures necessàries a fi que l'alumne o 
alumna pugui continuar l'aprenentatge amb èxit. 

● La prova es duu a terme durant el procés d’assoliment 
de les competències. Per aquesta raó, si del que es 
tracta és d’obtenir informació sobre què cal fer i 
prioritzar perquè aquest assoliment acabi sent 
satisfactori com a resultat dels aprenentatges 
realitzats, no podem dir encara que no hi ha 
assoliment.



El nivell d’assoliment satisfactori no és una valoració 
quantitativa (no té res a veure amb l’antic “suficient” ni amb 
la nota numèrica del 5). 
Respon a uns indicadors establerts-fixats en relació a la 
qualitat d’adquisició de la competència i/o al grau 
d’autonomia de l’aprenent. 
Per aquesta raó si es considera que l’assoliment és 
satisfactori, l’aprenent és competent del tot i caldrà 
acompanyar-lo perquè segueixi progressant en qualitat 
d’adquisició i en grau d’autonomia personal



Els fulls de registre són un instrument elaborat per recollir els 
resultats de cada activitat, relacionat amb a la rúbrica 
corresponent.
En aquest document s’hi poden reflectir els alumnes que 
tenen PI i els alumnes d’origen estranger.

Hi ha activitats que permeten ser avaluades durant el seu 
desenvolupament com per exemple “SOS el pati està ple” i 
“Enrajolem”.

En els altres casos, suggerim que s’avaluï just després 
d’haver fet cada activitat, sense deixar l’avaluació per al 
final.



1. Totes les activitats de la prova s’han d’aplicar en 
l’ordre establert i en diferents sessions. 

2. Prèviament a l’aplicació de la prova, a més dels 
tutors i les tutores, cal haver detallat quines persones 
seran les que donaran suport durant l’aplicació de la 
mateixa perquè comparteixin la preparació i els criteris 
d’avaluació. Es recomana que el segon mestre o 
mestra a l’aula formi part del grup bombolla , per tal 
que hi hagi un clima de confiança i els alumnes i les 
alumnes es dirigeixin indistintament tant al seu tutor o 
tutora com al segon mestre o mestra. Pot ser qualsevol 
dels mestres i les mestres que intervenen habitualment 
en la dinàmica de la classe.

3. Tots els i les alumnes han de fer la prova i els 
mestres i les mestres hauran d’haver previst les 



mesures i suports necessaris per atendre les necessitats 
individuals dins del grup classe (per a la personalització…)

4. Per preparar cada activitat es recomana llegir-la abans 
detingudament, juntament amb la rúbrica que li correspon. I, 
si escau, prendre decisions sobre les mesures d’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu.

5. Per a l’aplicació de la prova s’ha de mantenir la distribució 
habitual dels alumnes i les alumnes a l’aula.

6. Es recomana avaluar l’activitat el mateix dia que s’ha dut 
a terme.

7. És molt important que el docent faci el possible perquè els 
nens i les nenes creguin que l’escola El Rellotge, i el repte 
que es planteja, és real. D’aquesta manera la prova 
guanyarà en autenticitat i les activitats seran més 
engrescadores i significatives.







Descripció:
Redacció d’un text explicant als nens i nenes de l’escola El 
Rellotge què els agrada i què no els agrada del pati i què 
hauria de tenir perquè fos més divertit. 
Aquesta activitat avalua elements de l’expressió escrita .



Descripció:
Lectura individual d’un text instructiu em format de correu 
electrònic on els alumnes de l’escola El Rellotge expliquen 
un joc.
Després de llegir el text, han de respondre unes preguntes.
Aquesta activitat avalua elements de la comprensió 
lectora.



Descripció:
Els alumnes han d’explicar oralment un dels jocs que 
aprenen a la classe d’educació física.
Aquesta activitat avalua elements de l’expressió oral.





Descripció:
Els alumnes han de fer un dibuix del pati de la seva escola.
Aquesta activitat avalua elements de l’orientació espacial.



Descripció:
Aquesta activitat consta de dues parts:
● A la primera, els alumnes han de resoldre una situació-

problema plantejada al vídeo. 
● A la segona, han de resoldre la mateixa situació  amb 

dades del  propi centre.
Aquesta activitat avalua la iniciativa personal en la 
resolució dels problemes i l’ús d’estratègies de cà lcul. 



Descripció:
L’activitat consisteix a formar un mosaic que ha de cobrir 
una paret del pati.
Aquesta activitat avalua aspectes de l’orientació espacial, 
l’establiment de regularitats (patrons), l’elaborac ió de 
conjectures i la comprovació de les mateixes.



Al Portal de centres o al web del CSASE hi ha l’enllaç a 
l’aplicatiu on s’han d’introduir els resultats per després 
descarregar els informes de grup i centre.

Els resultats són personalitzats per a cada centre, no es fan 
públics. Han de servir a les escoles per analitzar-los i decidir 
les accions que volen portar a terme.



Aquest és un exemple d’una part de l’informe, concretament 
d’una de les activitats de llengua. 

L’aplicació genera un informe com aquest per a cadascuna 
de les activitats. S’especifiquen els diferents grups que han 
participat a l’avaluació, i a cada grup els reflecteixen els 
criteris d'avaluació  (les diferents columnes) i els nivells 
d’avaluació (els diferents colors). Els criteris estan 
especificats a la taula.



Un dels objectius de la prova és que els centres facin una 
anàlisi dels resultats i que prenguin decisions en funció dels 
vostres resultats. 

S’ha elaborat el Document per a la millora.
És un document de retorn als centres on hi fem propostes
per acompanyar la reflexió dels equips docents per a que
puguin, si cal, incorporar millores en la seva pràctica
educativa.

Aquest document recull per a cada activitat de la prova:
• Competències de la dimensió avaluades en l’activitat.
• Criteris d’avaluació: el perquè d’aquests criteris.
• Recursos i materials per als i les docents.
• Recursos i propostes didàctiques per a l’aula.
• Bibliografia.
• Webgrafia.
• Agraïments.






