
Entrevistes d'avaluació formativa 

Àrees d'anàlisis Preguntes 

Quina és l'estratègia utilitzada? Explica'm com has preparat els exercicis 
d'exploració psicopatológica que has realitzat fins 
al moment (continguts i altres materials del curs 
que has consultat, consultes que has realitzat als 
professors, intercanvis d'informació amb altres 
alumnes, continguts i materials relacionats amb el 
curs però procedents d'altres fonts -altres 
assignatures, Internet, bases de dades, etc.-) 

Semblances i diferències entre el procediment 
que has seguit per a preparar els exercicis 
d'exploració psicopatológica i que han seguit 
altres alumnes? 

Quins són els requisits que ha de complir, segons 
l'alumne, una bona exploració psicopatológica? 

Com ha de ser, en general, una exploració 
psicopatológica correcta? 

Pots posar-me exemples concrets ficticis 
d'intervencions correctes al llarg d'una exploració 
psicopatológica? 

Pots posar-me exemples concrets reals, extrets 
dels teus propis exercicis, d'intervencions 
correctes al llarg d'una exploració 
psicopatológica? 

Pots posar-me exemples concrets ficticis 
d'intervencions incorrectes al llarg d'una 
exploració psicopatológica? 

Pots posar-me exemples concrets reals, extrets 
dels teus propis exercicis, d'intervencions 
incorrectes al llarg d'una exploració 
psicopatológica? 

En quines fonts d'informació o experiències bases 
els teus criteris sobre la correcció o incorrecció de 
les intervencions que tenen lloc durant el 
desenvolupament d'una exploració 
psicopatológica? 

Com interpreta l'alumne el feedback rebut per part 
del professor sobre el resultat dels seus exercicis 
d'exploració psicopatológica? 

Què creus que busca el professor amb la 
programació d'exercicis d'exploració 
psicopatológica que t'ha assignat i que has 
realitzat fins al moment? 

Què opines sobre els comentaris valoratius que 
t'ha fet arribar el professor sobre els exercicis 
d'exploració psicopatológica que has realitzat fins 
al moment? 

En què creus que pots millorar les teves habilitats 
d'exploració psicopatológica, durant els pròxims 
exercicis, a partir dels comentaris que t'ha fet el 
professor dels quals has realitzat fins al moment? 

(segona entrevista) En quins aspectes creus que 
han millorat les teves habilitats d'exploració 
psicopatológica des de l'anterior entrevista fins a 



l'actualitat, a partir dels comentaris que t'ha fet el 
professor en relació amb aquest progrés? 

Com avalua el propi alumne el seu aprenentatge 
de les habilitats d'exploració psicopatológica? 

Independentment de les valoracions dels teus 
professors, com creus que ha estat el nivell 
d'aprenentatge que has arribat a fins al moment? 

En què fonamentes aquesta avaluació del teu 
propi aprenentatge? 

Semblances i diferències del teu aprenentatge i al 
que han arribat altres alumnes? 

Com influirà sobre les seves estratègies 
d'aprenentatge l'avaluació que fa l'alumne del seu 
rendiment fins al moment? 

A partir de la teva experiència fins al moment amb 
els exercicis d'exploració psicopatológica i els 
resultats obtinguts en ells, en quins aspectes 
modificaràs la forma de preparar i de realitzar els 
pròxims exercicis? 

 


