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Resum: 
 
Es presenta la creació d’un instrument (rúbrica) per l’adquisició i avaluació de la 

competència transversal de pensament analític (CPA) aplicada a la formació dels 

treballadors socials. S’exposen les conclusions i resultats preliminars, doncs     

l’instrument està en procés de validació a través d’una prova pilot que es durà a terme 

el curs 2013–2014 i que permetrà obtenir un instrument definitiu amb la intenció 

d’aplicar-lo a tot el grau. 

Aquest projecte s’inicia en el curs 2009/2010 arrel de la implementació dels estudis de 

Grau en Treball Social a la Universitat de Barcelona. És una pràctica docent 

col·laborativa que busca una comprensió i aplicació transversal de la competència en 

els dos primers cursos del grau. En aquest treball hi han participat 17 professors, de 

12 assignatures vinculades a 5 departaments diferents que comparteixen la docència 

en el Grau de Treball Social. Aquest projecte ha donat lloc a la creació d’un grup     

d’innovació docent Trans@net, reconegut pel programa d’innovació docent de la 

Universitat de Barcelona (PMID) des del curs 2010/2011. 

En el informe s’explica el procés seguit fins arribar a l’elaboració de la rúbrica i 

presenta els resultats següents:l’elaboració d’un document consensuat sobre la 

conceptualització de la CPA; es comparteixen les activitats pràctiques que fins ara es 

realitzaven dins de les assignatures per l’adquisició de la competència d’anàlisi i es 

revisen a partir del nou consens. Es posa en marxa la implementació de la rúbrica de 

forma pilot en diferents assignatures per validar-la i arribar així a un instrument definitiu 

transferible a tot el grau de Treball Social. 

 
Paraules clau: competència transversal; pensament analític; treball social; avaluació; 
rúbriques; innovació docent.
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1. Introducció 
 
 

Aquest projecte de recerca es centra en aprofundir en l’ensenyament–aprenentatge de 

la Competència transversal de Pensament analític (CPA) en les titulació del Grau de 

Treball social. Aquesta és una de les competències destacades pels professorat per a 

la formació dels treballadors socials i la seva posterior professionalització. Destacar 

que és l’únic projecte a tot l’Estat espanyol que treballa aquesta competència 

tranversal.  

 
2. Actuació d’innovació docent 
 

a. Context d’aplicació: 
 

Entre les assignatures de 1r i 2n del Grau en Treball Social de la Facultat de 

Pedagogia i pel seu caràcter transversal, hem aconseguit implicar un total de 12 

assignatures i un total de 17 professors. Gairebé la totalitat d'assignatures 

corresponen a primer curs (8) i la resta són de 2n curs (4). 

Les assignatures participants de primer curs són: Sociologia; Conceptes Bàsics del 

Treball Social; Política Social; Antropologia; Història Social Contemporània; 

Epistemologia del treball Social; Comunicació i Documentació; Iniciació a la Pràctica 

del treball Social. I de segon curs són: Mètodes i Tècniques en Investigació Social. 

Desigualtat i Exclusió Social, i Habilitats Socials Comunicatives. 

 
b. Objectius 

 

1.  Afavorir el desenvolupament de la competència de pensament analític entre les 

assignatures de 1r i 2n de Grau. 

1.1 Dissenyar i aplicar una eina comuna per avaluar l’adquisició  de la CPA per 

part de l'estudiant. 

1.2 Dissenyar les activitats d’Ensenyament–Aprenentatge que afavoriran el 

desenvolupament  de la competència dins de les diferents assignatures. 
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1.3 Afavorir una comprensió transdisciplinària de la realitat social tan del 

professorat com dels estudiants, partint d’uns eixos constructors de significat 

comuns (territori, identitat, imatge, representació social de les persones, entre 

altres). Així com la construcció dels factors generadors de desigualtat social a 

partir de les diferents vessants teòriques i disciplinars aportades des de cada 

assignatura. 

 

c. Metodologia 

 

En relació al primer objectiu  “Dissenyar i aplicar una eina comuna per avaluar 

l’adquisició  de la CPA per part de l'estudiant “ s’ha estat treballant en la construcció  

d’una matriu d’avaluació (rúbrica). I per l’elaboració s’ha pres com a referència bàsica, 

per un cantó, la definició de CPA elaborada pel grup.“(Llobet, M., Vila, G., 2011)1,  

basada en les propostes de Poblete i Villa (2007) i per altra banda, s’han fet servir els 

resultats obtinguts en el treball d’exploració previ de caràcter inductiu 2.En el qual el 

professorat ha fet explícits els criteris d’avaluació utilitzats alhora d’avaluar un exercici 

particular de la seva assignatura en relació a la CPA. De l’anàlisi de tot el conjunt s’han 

obtingut 3 grans categories de criteris: de format, “les relacions entre conceptes”, la 

justificació i l’adequació del treball. 

Després, s’ha escollit la categoria més propera a la competència de pensament 

analític “les relacions entre conceptes” i s’ha fet una anàlisi en profunditat dels 

arguments utilitzats pel professorat per descriure com l’avaluen. A través del sistema 

de jutges s’han seleccionat els arguments (després transformats en descriptors a la 

rúbrica) que han obtingut una major coincidència i s’han descartat els que no tenien 

                                                           
1
 Per ampliació d’aquest treball parcial veure,   Llobet, M.; Vilà,G. (2013). El Pensament analític 

a l’ensenyament de Treball Social. Proposta de definició i conceptualització. Obtingut a 

Universitat de Barcelona, Dipòsit Digital de la UB: http://hdl.handle.net/2445/46526 

 
2
 Per ampliació veure, Yepes, M.; Sancho,J. ; Palacin, C. (2013). Estudi exploratori per a la 

construcció dels nivells de domini i indicadors d'una rúbrica per avaluar la Competència de 

Pensament Analític (CPA). Obtingut a Universitat de Barcelona, Dipòsit Digital de la UB: URL 

(títol provisional pendent acceptació) 

http://hdl.handle.net/2445/46526
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suficient consens. 

A partir de la qual, un altre grup de treball ha aprofundit en aquestes i ha extret 

deductivament 6 dimensions bàsiques concretades en 6 indicadors i distribuïts en 4 

nivells progressius de domini de la competència. 

DIMENSIONS     DE LA COMPETÈNCIA DE PENSAMENT ANALÍTIC  

 

1. Descomposició de situacions complexes i detecció elements claus 

2. Identificació de relacions entre elements 

3. Contextualització 

4. Interpretació de la informació  

5. Presentació de conclusions 

6. Obre interrogants i presenta propostes 

Taula 1. Dimensions de la Competència de Pensament analític (CPA) 

La matriu final d’avaluació de la CPA3 s’organitza a través de columnes que 

representen les 6 dimensions o àmbits de la definició, graduats de menor a major 

complexitat segons els quatre nivells de domini d’adquisició de la competència. Cada 

indicador esta presentat i descrit al llarg d’una escala qualitativa de progressió de 

l’estudiant (de 1-4 valors). 

En el disseny inicial de l’instrument s’han establert quatre nivells de domini de la 

competència CPA, i es valora pertinent que la seva adquisició es faci al llarg de tot el 

Grau. Pren sentit, doncs, que el primer nivell correspongui al curs de primer de Grau, 

el segon es correspondria al segon i així successivament. I es concretaria la seva 

consolidació i integració, juntament amb altres competències, dins el treball de fi de 

Grau. Es considera pertinent mostrar a l’estudiant ja des de primer curs tot el procés 

gradual d’adquisició de la competència. Perquè malgrat la rubrica determina un nivell 

                                                           
3 Prat, N. Boixadós, A. ; Mesquida, J.M. (2013). Desenvolupament d’un instrument d’avaluació 

de la competència de pensament analític en la formació de treballador. Socials. Obtingut a 

Universitat de Barcelona, Dipòsit Digital de la UB: URL (títol provisional pendent acceptació). 
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de domini pre-establert per a cada curs es creu necessari que l’instrument permeti un 

desenvolupament adequat a totes les diverses capacitats dels estudiants. Per exemple 

ens podem trobar amb un estudiant de primer curs que per la seva trajectòria prèvia 

compta amb un nivell d’aquesta competència excel·lent. 

Un cop elaborada la primera versió de la rúbrica, s’ha fet una primera aplicació sobre     

un cas real a partir d'un exercici realitzat per l'alumnat de Treball Social4. Aquest  

exercici  s’ha construït específicament per aquesta prova i tenia un format, i extensió 

breu, s’ha dut a terme a l’aula, i no s’utilitzaven referències bibliogràfiques, només es 

donava  una indicació general. Els resultats extrets ens ha permès observar el temps 

de mitjana dedicat     pel professorat a la correcció de l’exercici (15’); també s’han 

identificat i analitzat quins eren els indicadors problemàtics quan les puntuacions dels 

professors/ correctors eren disperses ; i s’ha arribat a la conclusió aquest instrument 

preferentment  és aplicable a treballs més amplis i globals que permetin recollir 

adequadament totes les dimensions de la CPA. 

En relació a l’objectiu 3 del projecte, “Afavorir una comprensió transdisciplinària de la 

realitat social tan del professorat com dels estudiants, partint d’uns eixos constructors 

de significat comuns”. Un subgrup específic ha realitzat un treball d’anàlisi sobre com 

les diferents perspectives disciplinars i curriculars de les assignatures s’integren en la 

CPA.. Per fer aquest treball s’ha dissenyat un relat comú que els mateixos professors 

han analitzat a partir dels continguts que imparteixen en l’assignatura del grau de 

Treball Social.5 Hem pogut observar i compartir quin és l’anàlisi que els professors 

esperen que faci l’estudiant segons els continguts impartits en la seva assignatura. 

També s’han identificat alguns nuclis connectors temàtics comuns entre assignatures 

en temes com: etiquetatge; identitat; poder; text i context. A partir dels quals s’ha  

encetat un debat sobre com, en un futur, els professors  participants podem 

                                                           
4
 Ibarz,J.; Vives, T.; Horta, G. (2013). Estudi previ de la CPA a partir d'un exercici realitzat per 

l'alumnat de Treball Social. Una primer aplicació de la rúbrica efectuada sobre un cas real. 

Obtingut a Universitat de Barcelona, Dipòsit Digital de la UB: URL (títol provisional pendent 

acceptació). 

5
 Per ampliació veure, Parra, B.; Iannitelli, S. (2013). Anàlisi transdisciplinar d’un mateix relat 

des de les perspectives dels docents i els continguts impartits en les assignatures del Grau de 

Treball Social. Obtingut a Universitat de Barcelona, Dipòsit Digital de la UB: URL (títol 

provisional pendent acceptació). 
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acompanyar la transversalitat d’aquesta competència en el seu pas pel currículum 

formatiu. Aquests temes comuns podrien esdevenir nuclis constructors de sentit 

transversal que amb enfocaments diversos s’abordarien des de les assignatures de 

primer i segon curs o podrien permetre treballs específics de la CPA amb un 

enfocament global i menys fragmentat per assignatures  

 
d. Recursos i suports emprats 
 

Per l’elaboració d’aquest instrument s’ha comptat amb 10 sessions de treball grup 

(2012) i diverses sessions dels 5 subgrups a través dels quals s’organitza l projecte. 

S’ha donat continuïtat a la tasca formativa interna i de divulgació a través de 

l’organització d’un seminari pràctic impartit per Josep Alsina, (Universitat de Barcelona, 

setembre del 2013) que es van poder realitzar amb una part6 dels recursos financers 

obtinguts pel Programa de Millora Docent de la UB, en la convocatòria 2011 (1.500 €) i 

la participació del Dept de Treball Social i Serveis Socials. 

 
3. Resultats i conclusions 
 
 

El principal resultat és que l’elaboració del instrument (rúbrica) per avalua la CPA. 

Aquest s’ha aplicat en una correcció a cegues d’un exercici realitzat pels estudiants el 

curs 2011 i està en curs el procés de validació a través d’una prova pilot en la tercera 

fase del projecte de recerca (Setembre 2013- juliol 2014), que dona lloc al instrument 

definitiu per ser aplicat el curs 2014-15. Per la construcció d’aquest instrument s’ha fet 

un treball exploratori previ per construir les categories emergents des de la pràctica 

docent7 i s’ha construït un relat- exercici comú que els professors han analitzat des de 

la perspectiva  de dels continguts impartits l’assignatura del grau. 

                                                           
6
 De l’ajut concedit el Curs 2010/2011 de 1500€, vàrem decidir gastar 600€ i estalviar la resta 

per un segon seminari. Aquest es va haver d’endarrerir, perquè malgrat l’escrit que havíem 

enviat per comunicar aquesta estratègia, els 900€ restants van considerar-se com a romanent. 

Finalment desprès de diverses gestions només vàrem aconseguir el retorn de la meitat dels 

diners, 450€ que van ser utilitzats per realitzar el segon seminari. 
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A continuació s’apunten per un cantó, conclusions   amb caràcter preliminar i qüestions 

obertes d’estudi que permetran en un temps breu millorar l’ instrument i extreure 

conclusions sobre com la rúbrica orienta i guia a l’estudiant alhora d’adquirir la 

competència i en facilita la seva avaluació al professorat: 

Conclusions: 

La construcció col·laborativa d’aquest instrument, que ha pres com a base el treball 

inductiu de la pràctica docent, facilita una major transferibilitat i sostenibilitat de la 

innovació dins els equips participants i dins l’ensenyament. 

Els esforços per assolir un consens semàntic mínim ens han portat adquirir una visió 

més holística del conjunt de la formació que rep simultàniament l’estudiant des de  

cada assignatura i per tant  s’ha obert pas a establir nous i diferents lligams entre 

professors i coneixements. 

Es constata que l’aplicació de la rúbrica s’ha de fer en activitats Ensenyament-

Aprenentatge complexes que permetin un desenvolupament de totes les dimensions 

que aquesta inclou. Hi ha exercicis massa senzills que no permeten observar les sis 

dimensions. 

Temes oberts en estudi: 

 La traducció dels descriptors qualitatius de la rúbrica en puntuacions quantitatives 

seguint els paràmetres clàssics d’avaluació (suspens, aprovat,notable i excel·lent).  

  Observar el seu comportament en activitats d’aprenentatge individual o en grup. 

 Obtenir dades preliminars per saber si aquest instrument estimula adequadament 

la progressió de la competència davant la diversitat de capacitats de l’alumnat. Es 

té la hipòtesi que el disseny actual (nivells lineals) fixa un sostre per curs que 

podria desincentivar els estudiants amb altes capacitats, quan saben que tenen el 

domini de la competència que s’exigeix en el seu curs. 

 Relatar qualitativament quina és la comprensió global que fa l’estudiant de 

l’instrument. Determinar quins són els descriptors que presenten més dificultat 
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comprensiva  per fer les modificacions pertinents i si s’escau  tenir criteris per 

elaborar un glossari específic que orienti l’estudiant. 

 Recollir les adaptacions/variacions semàntiques que el professorat fa per adequar 

la rúbrica- mare al context dels continguts o exercicis de la seva assignatura.  

 Fer un recull dels recursos docents utilitzats pels professors per acompanyar 

l’adquisició de la competència: Exercicis, exemples i demostracions utilitzades per 

assegurar la la comprensió prèvia de l’ instrument. 

 


