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Professorat i avaluació dels
aprenentatges de l’alumnat
Una de les qüestions que l’estudi TALIS analitza
fa referència als diferents mètodes que el
professorat d’educació primària utilitza per a
avaluar els aprenentatges que fa el seu alumnat.
En aquest estudi es mostren els mètodes més
utilitzats freqüentment.

L’estudi TALIS mostra que hi ha molta
variabilitat entre països pel que fa a la manera
com el professorat avalua els aprenentatges de
l’alumnat i, per tant, s’arriba a la conclusió que
l’avaluació que es fa als centres educatius és
molt específica del context on es porta a terme.

Mètodes d’avaluació utilitzats pel professorat
En el següent gràfic es mostren els percentatges referits a la quantitat de professorat d’educació primària que
utilitza freqüentment els següents mètodes d’avaluació dels aprenentatges del seu alumnat:
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• L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat d’educació primària es fa a partir de
diversos mètodes, com ara l’observació, l’administració de proves o el feedback. En
la formació de mestres que es porta a terme des de les facultats d’educació
s’aprofundeix en aquest aspecte de la tasca docent? De quina manera?
• Des de l’estudi TALIS es conclou que l’avaluació dels aprenentatges és específica
del context en què es porta a terme. En què es basen, com estan elaborats i com
s’utilitzen a la pràctica diària els instruments d’avaluació per part del professorat
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