
1. L’avaluació en els Tot tallers

Si ets usuari de Tot Tallers, et posem fàcil que avaluïs per competències i dimen-
sions, tal i com es demana des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.

L’avaluació per competències posa el focus en el procés d’adquisició d’habilitats, en 
el saber fer, a més del fet de saber. És un procés d’avaluació formatiu que facilita que 
hi participin de manera col·legiada tant un o diversos mestres com l’alumne i també 
els seus iguals. 

L’avaluació ha de ser contínua, global i integradora, i ha de partir de les observaci-
ons dels mestres sobre com treballa cada nen o nena les activitats proposades en 
els tallers.

Si avaluem per competències és més fàcil adaptar-se a les possibilitats i les potenci-
alitats de cada alumne, i per tant, l’avaluació és més equitativa, autèntica i inclusiva. 

En els Tot Tallers, fem servir la nomenclatura del Decret d’avaluació de primària: 

– assoliment excel·lent (AE) 

– assoliment notable (AN) 

– assoliment suficient (AS) 

– no assoliment (NA)

2. Eines per a avaluar

Text-laGalera t’ofereix dues eines per a avaluar: les RÚBRIQUES PER DIMENSIONS i 
el REGISTRE D’AVALUACIÓ. 

REGISTRE D’AVALUACIÓ

És un full de càlcul* dinàmic  

de registre per competències, dimensions  

i àmbit molt pràctic i fàcil de fer servir.

*Es tracta d’un document d’excel compatible amb versions  
des del 2011 tant d’Excel (R) com versions de programari lliure Openoffice o 
Libreoffice, etc.

RÚBRIQUES PER DIMENSIONS

Disposes d’una rúbrica per a cada una  

de les dimensions de l’àmbit, amb indicadors  

de cada competència i grau d’assoliment 

(descriptors). 
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3. Guia d’ús 

1   Per començar a fer servir aquestes eines, entra a l’Àrea d’Educadors amb el teu 
nom d’usuari i la teva contrasenya i selecciona el Tot tallers que tens a l’aula. 
https://educadors.text-lagalera.cat/

2   Entra a la guia interactiva i desplega la pestanya d’avaluació:

3   Selecciona la rúbrica de la dimensió que vulguis avaluar per visualitzar-la i dei-
xa-la a la vista; et serà pràctic.
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https://educadors.text-lagalera.cat/


4   Descarrega’t el document de registre d’avaluació dels alumnes; serà el docu-
ment amb el qual hauràs de treballar.
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competències indicadors gradació (descriptors)

seccions taller

full alumnes

fulls de dimensions



4.1  Fes clic en la pestanya corresponent i entra al full “Alumnes” per escriure-hi els 
noms dels alumnes. Això només ho has de fer una vegada.

4.2	 	Fes clic en la pestanya de la dimensió que vols avaluar. Veuràs que ja hi surten 
els noms dels alumnes. 

•  Ara només has d’anar fila per fila i escollir l’opció adequada del desplegable de 
cada cel·la.

  Les opcions són els descriptors de cada indicador que tens a la rúbrica, als quals 
s’ha associat un valor numèric per fer els càlculs automàtics.

•  Acabada la tria dels descriptors d’una competència, el sistema calcula automàti-
cament el grau d’assoliment de la competència (GC).  

•  Quan acabis l’avaluació de totes les competències d’una dimensió, el sistema 
calcula automàticament* la qualificació global de la dimensió (GD).

4.3	 		 ATENCIÓ!  En el full “Alumnes” has de decidir quin pes vols donar a cada dimen-
sió per a l’avaluació de l’àmbit.

•  Pots optar per no avaluar una o més 
dimensions seleccionant el valor 0.

•  Fes servir la llista desplegable que 
apareix al clicar sota “Ponderació”. 

•  La ponderació ha de sumar 100%. 
Comprova si és correcte en el requa-
dre de la dreta. 
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4.4	 	Un cop ponderada i avaluada cada dimensió, en el full “Alumnes” trobaràs calcu-
lats els resultats globals d’assoliment de les competències (C1, C2, C3...), les 
dimensions (GD) i el global de l’Àmbit (GA). 

  La qualificació apareix tant de manera escrita (AE, AN, AS, NA o PA) com de ma-
nera gràfica (en color). 
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Aquesta eina tan pràctica permet que cada mestre tingui una visió tant indivi-

dualitzada com global dels seus alumnes.

Aquestes eines són exclusives per als usuaris de Tot Tallers, perquè avaluen el 

grau d’assoliment de les competències a partir del treball de les seqüències 

didàctiques i les activitats proposades en els tallers del projecte.

Els mestres podeu escollir quins i quants tallers us subministraran les dades 

d’avaluació, i també la freqüència d’ús d’aquest full de càlcul.

Es tracta d’una proposta que dona resposta a les demandes del Decret d’ava-

luació i s’ajusta al desplegament curricular del Departament d’Ensenyament.

Fes o adapta les activitats proposades en el taller, observa com treballen els 

nens i les nenes atenent als indicadors, traspassa les observacions al full de 
registre… i ja està! 


