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Títol del projecte: La carpeta d’aprenentatge com a eina d’avaluació per competències 

Responsable: Sancho i Planas, Marta 

Participants: Soler Sala, Maria 

Facultat de Geografia i Història – Ensenyament d’Arqueologia 

Resum  
Ens hem plantejat l’avaluació continuada partint de les competències que figuren en el 

pla docent i que sorgeixen de l’adequació de les competència transversals a 

l’especificitat del grau d’arqueologia:  Coneixement de les fonts històriques i 

arqueològiques;  capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts; 

desenvolupament de l’esperit crític; pràctica de l’expressió oral i del debat científic; 

capacitat de síntesi; iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació.  

Per aconseguir-ho organitzem la dinàmica de treball a partir d’ un seguit de fitxes 

associades a unes tasques, a uns temes i a uns materials bàsics de consulta a partir dels 

quals es proposa l’activitat a realitzar. Aquesta pot tenir diverses fases que es 

desenvolupen en entorns diferents, a l’aula, com a treball autònom de l’estudiant, en 

museus o arxius...  Totes les activitats finalitzen amb una posada en comú a l’aula que 

pot tenir format de taula rodona, debat obert o presentacions breus per part dels 

estudiants. Aquestes activitats i la seva posada en comú a l'aula, genera unes 

evidències que els estudiants han de saber organitzar en la seva carpeta docent. 

Paraules clau: Avaluació per competències, docència en arqueologia, portafolis 

docents 

Introducció 
Dins el marc del nou grau d’arqueologia que s’imparteix a la Facultat de Geografia i 

Història, hem tingut la oportunitat de disposar d’un entorn idoni per a portar a terme 

accions d’innovació docent en assignatures optatives de 3er i 4rt curs i amb un nombre 

reduït d’estudiants, aproximadament una vintena. 

Des de l’inici de la planificació d’aquesta acció ens vàrem plantejar com dissenyar una 

dinàmica docent que incidís directament en l’assimilació de les competències 

previstes, tant les transversals comuns a tota la UB com les específiques d’aquest grau 
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en concret i d’aquesta assignatura. Ens interessava especialment incidir en el debat 

científic crític i la seva capacitat de generar coneixement a partir de les aportacions de 

tots els implicats.  

Així, doncs, la proposta es va organitzar a partir dels blocs temàtics específics, dels 

materials de treball que es van facilitar als estudiants i de la proposta d’uns objectius a 

assolir en cada una de les sessions de treball. Aquestes podien tenir una durada 

diversa segons la complexitat de les tasques a realitzar. 

Finalment l’estudiant havia de recollir la informació generada tant de forma individual 

com col·lectiva i plasmar-la en una evidència que cali presentar ordenadament dins la 

carpeta d’aprenentatge. La finalitat d’aquesta carpeta no era altre que la de mostrar i 

demostrar a la professora aquells coneixements i habilitats o competències que s’han 

adquirit al llarg del curs- Al mateix temps, la seva confecció obliga a l’estudiant a 

sistematitzar i organitzar la informació, la qual cosa inclou la seva comprensió i incideix 

en la seva assimilació. 

Actuació d’innovació docent 
Context d’aplicació 
L’acció d’innovació docent que presentem, s’ha desenvolupat en el marc del nou grau 

d’Arqueologia, en dues assignatures optatives que s’imparteixen a 3er i 4rt. Les dues 

assignatures corresponen a les optatives de la mateixa àrea de coneixement, la de 

medieval. Això permet donar una certa coherència a les matèries lligades a aquesta 

àrea que s’ha revelat com un dels àmbits més ben acceptats pels estudiants, com es 

demostra en l’elecció de temes pels TFG d’aquest grau. 

El grau d’introducció d’aquesta metodologia ha estat diferent en una i altre 

assignatura: 

 Materials i tecnologies de producció d'època medieval: Aplicació d’aquesta 
metodologia de treball en tots els temes de la mateixa. L’assignatura s’ha pogut 
desenvolupar tota ella segons aquesta metodologia donat que disposàvem dels 
materials al complet per poder-la realitzar. 

 Últimes tendències: Interpretació del registre en arqueologia medieval: La 
professora responsable d’aquesta assignatura ha adaptat el seu model 
d’avaluació continuada la confecció de la carpeta docent però encara no ha 
organitzat el curs a partir de fitxes de treball.  Durant el curs ha recollit el 
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material per a la preparació de les fitxes de cara a implementar aquesta 
metodologia en els propers cursos.  
 

El nombre total d’estudiants en l’assignatura en la que s’ha desenvolupat l’acció 

completa, ha estat de 34 un nombre superior als 20 que havíem previst en un `principi, 

tot i que, cal dir, que no ha suposat cap dificultat a l’hora d’implementar aquesta 

metodologia docent. 

Objectius 
Els objectius d’aprenentatge d’aquesta actuació els vàrem especificar en la sol·licitud i 

reconeixement d’aquest projecte, i són els següents: 

 Coneixement de les fonts històriques i arqueològiques amb les que es poden 
abordar recerques sobre el tema de l’assignatura:  

 Capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts per tal 
d’assolir uns objectius de coneixement concrets 

 Desenvolupament de l’esperit crític a partir de l’anàlisi comparativa de fonts 
diverses 

 Pràctica de l’expressió oral i del debat científic, amb la correcta utilització de la 
terminologia específica de la matèria 

 Capacitat de síntesi en la realització de les evidències corresponents a cada un 
dels processos d’aprenentatge realitzats 

 Iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació, no proposades per la 

professora, relacionades amb els temes tractats 

Metodologia i desenvolupament de l’actuació 
L’actuació a l’aula es concreta en un procés marcat per quatre fases diferenciades: 

1. Presentació de la temàtica a tractar:  

Consisteix en una introducció teòrica dels continguts a tractar en un determinat 

bloc temàtic. Aquesta pot tenir durades diferents segons la complexitat del 

tema 

2. Explicació de la fitxa de treball:  

En aquesta fase, es fa una revisió de les fitxes de treball que es corresponent 

amb aquell bloc temàtic i es solucionen els dubtes que puguin generar. Els 

estudiants disposen de les fitxes corresponents a tots els bloc temàtics des de 
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l’inici del curs. En aquestes fitxes s’hi pot trobar tota la informació necessària 

per portar a terme les accions definides per a cada bloc: 

a) Encapçalament: Nom de l’assignatura, núm. de la sessió o sessions de 
treball, bloc del programa i temes que es treballen 

b) Objectius de coneixements i competències 
c) Recursos que es faciliten i fonts d’informació complementària per 

aprofundir en el tema 
d) Definició de l’activitat prèvia individual 
e) Definició de l’activitat a l’aula col·lectiva 
f) Evidència obligatòria per a la carpeta docent 
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En cas que així ho expliciti la fitxa, s’organitzen els equips de treball o bé es 

reparteixen els materials a analitzar entre els estudiants. 

3. Posada en comú de les tasques realitzades: 

Aquestes poden tenir formats molt diversos, segons allò que s’hagi proposat 

en la fitxa de treball: 

a) Exposició en cinc minuts de la feina prèvia 
b) Debat crític sobre les informacions extretes del recursos proposats 
c) Comparació d’informació a partir de lectures diferents per a cada 

estudiant o grup d’estudiants 
d) Pluges d’idees sobre un determinat tema 
e) Confecció conjunta de quadres o esquemes 

 

Es tracta probablement de la fase més important de tot el procés donat que és 

llavors quan es produeix veritablement una acció de treball col·laboratiu. Cada 

estudiant aporta les seves dades o conclusions a les que ha arribat després de 

realitzar la part individual de la tasca definida a la fitxa. La posada en comú 

genera sempre un intercanvi d’aportacions que és el més enriquidor de tot el 

procés. 

4. Realització de l’evidència d’aprenentatge: 

Finalment cada estudiant ha d’elaborar la seva pròpia evidència 

d’aprenentatge a partir de tot allò que s’ha dit i fet durant el procés, des de la 

sessió teòrica fins a la posada en comú, i és aquesta evidència la que ha 

d’incloure’s a la carpeta d’aprenentatge. L’evidència pren formats diversos 

segons la proposta  del professor i els suggeriments o la iniciativa dels mateixos 

estudiants: 

a) Realització d’un breu text de síntesi 
b) Aportació d’una visió crítica  
c) Reflexió teòrica relacionada amb el tema tractat 
d) Disseny i realització de mapes conceptuals 
e) Comentaris de mapes, imatges, gràfics... 
f) Ressenya sobre una visita, conferència o lectura realitzada 
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Així mateix la forma de presentació és diversa i, tot i que la majoria es limiten a 

utilitzar els formats habituals que ofereix la informàtica (word, excel, pdf...), en 

alguns casos els estudiants s’han atrevit a obrir un blog en el que anar 

presentant les seves evidències. 

Recursos i suports emprats 
Per a la realització i control d’aquesta actuació, resulta del tot imprescindible la 

bona utilització de la plataforma Moodle que ens ofereix el campus virtual. 
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El primer bloc del campus està destinat a aspectes de comunicació en general, 

amb fòrums específics on poder tracta temes diversos com ara la forma de fer 

les presentacions, comentaris sobre la sortida o com presentar el treball 

general del curs. També s’informa sobre activitats formatives que poden ser 

complementàries a l’assignatura (cursos, conferències, exposicions...) 

També hi podem trobar enquestes de funcionament intern per saber, per 

exemple qui vindrà a les sortides que fem al llarg del curs, un qüestionari d’inici 

per valorar el perfil dels estudiants i els seus coneixements sobre la matèria, i 

altres documents en els que s’especifica el model d’avaluació continuada, es 

donen idees sobre com fer les presentacions o s’estableixen els horaris de les 

pràctiques i de tutories individuals o en grup que es realitzen al llarg del curs. 
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A continuació, i com és habitual, s’organitzen els bloc temàtics, amb els 

materials necessaris per fer-ne un correcte seguiment, lectures, materials 

complementaris, imatges... i molt especialment les fitxes de treball en les que 

hi ha la informació de les tasques a realitzar. 

Finalment i com a apartat més important, si més no de cara als interessos dels 

estudiants, troben el bloc destinat a tot allò que fa referència a l’avaluació: 

 

En aquest apartat hi trobem els qüestionaris sobre aspectes i conceptes bàsics 

de l’assignatura, les tasques per a les diferents trameses de la carpeta 
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d’aprenentatge, l’apartat per la valoració de l’expressió oral, així com de la 

participació activa en els debats a l’aula. 

Aquest és un aspecte que resulta complicat de valorar, ja que la creació d’un 

ambient relaxat de comunicació en el que tots els estudiants puguin fer les 

seves aportacions, està directament en contra d’exercir un control 

d’assistència o de participació per escrit, el qual més aviat genera nerviosisme i 

desconfiança entre els estudiants. Així, doncs, si no pots portar un control per 

escrit, t’has de refiar de la memòria o fer anotacions puntuals de forma 

discreta. 

En segon lloc el recurs clau pel desenvolupament d’aquesta acció són les fitxes. 

En elles, com ja hem comentat, es troba tota la informació necessària per dur a 

terme l’acció o les accions corresponents a cada mòdul temàtic. Les fitxes són 

l’eina bàsica de treball tant per part dels estudiants com per part del 

professorat (veure les fitxes en l’annex). Dins d’aquestes fitxes es facilita 

l’accés o la informació de referència per a accedir a recursos molt variats: Des 

de lectures de llibres i articles fins a pàgines web, vídeos de conferències, fonts 

primàries com textos, documents i imatges iconogràfiques, aportacions de 

l’àmbit de l’etnografia, bases de dades procedents d’institucions de recerca... 

D’aquesta manera fem un mostreig ampli dels diferents tipus de fonts 

d’informació i de les diferents formes de trobar la informació, des de l’arxiu o 

la biblioteca fins a la web. 

Entre tots els recursos, cal destacar la visita que realitzem al final del curs a un 

dels millors museus sobre la vida en entorns rurals que tenim a Catalunya, i en 

concret a l’Espluga de Francolí. 

En aquesta visita es passa revista a la major part dels temes tractats durant el 

curs i els estudiants demostren la seva comprensió dels diferents aspectes 

gràcies als coneixements adquirits al llarg del curs. En definitiva, es tracta d’un 

recurs importantíssim que serveix de colofó a l’assignatura. 
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Resultats  
Tot i els bons resultats de l’enquesta institucional relacionats amb aquesta assignatura, 

el millor mesurador és absolutament subjectiu i consisteix en la relació que s’estableix 

entre bona part dels estudiants i el professorat.  

Un altre dels indicadors seria el nombre d’estudiants que opten l’any següent per 

realitzar el seu TFG dins l’àmbit medieval, el qual es manté en segona posició dels cinc 

àmbits existents, just al darrera del que és considerat pels responsables dels estudis 

com el més important de tots els àmbits dins d’aquest grau, el de Prehistòria i 

Protohistòria. 

 

 

 

Personalment considerem interessant la valoració dels resultats acadèmics obtinguts 

aquests darrers dos anys en que s’ha anat aplicant aquesta metodologia docent. 

En síntesi podem dir que la gran majoria de l’alumnat (més del 50%) supera 

l’assignatura amb una nota situada entre el 7 i el 9 i un percentatge entre el 5 i el 10% 

arriba a l’excel·lència. Un petit percentatge que no supera el 5% no supera 

l’assignatura, principalment per no haver completat tots els exercicis de l’avaluació 

continuada per la quals cosa podrien considerar-se no presentats. 

Àmbits escollits per a TFG

Prehistòria i protohistòria Món antic Antiguitat tardana

Època Medieval Contemporània
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Finalment, al voltant d’un 30% aprova l’assignatura amb una nota situada entre el 5 i el 

7. Des del nostre punt de vista, la possibilitat que s’ofereix a l’estudiant de revisar i 

millorar la seva carpeta docent a partir del feedback de la primera tramesa, resulta 

clau per poder obtenir un qualificació elevada. Sempre hi ha estudiants que no 

aprofiten aquesta oportunitat, probablement perquè els seus interessos formatius es 

centren en un altre àmbit. 

Pel què fa a altres indicadors institucionals, les enquestes dels darrers dos anys, en els 

que s’ha anat implementant aquest model docent, mostren clarament l’acceptació per 

5%

33%

52%

10%

Resultats acadèmics 2013/2014

menys de 5

5 i 7

7 i 9

9 i 10

3%

35%

56%

6%

Resultats acadèmics 2014/2015

menys de 5

5 i 7

7 i 9

9 i 10
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part dels estudiants i en cap cas indiquen cap mena de rebuig a la proposta que se’ls hi 

fa de pràctica d’aprenentatge. 

A  continuació podem veure els resultats i els comentaris que, tot i ser molt pocs, 

indiquen clarament la bona acollida que ha tingut el model proposat. 
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Independentment de les enquestes institucionals, hem realitzat una enquesta pròpia 

per captar el grau de satisfacció dels estudiants amb els model d’aprenentatge que 

proposem.  L’enquesta recull opinions sobre cinc aspectes que ens han semblat clau 

per valorar la proposta docent que hem realitzat: 

ENQUESTA DE VALORACIÓ DE MATERIAL I TÈCNIQUES PRODUCTIVES A L’EDAT 
MITJANA (MTPEM) 

VALORA ELS SEGÜENTS ÍTEMS (1 gens- 5 molt)           
Sobre la dinàmica de la docència 

  1 2 3 4 5 
Les explicacions de la professora a l'aula           
Els debats realitzats a l'aula           
Els debats realitzats a « on line »           
Les pràctiques al laboratori i al museu           
L'intercanvi de coneixements entre els companys a classe           
El material penjat al campus           
Grau de satisfacció general           

      Sobre l'avaluació continuada 
  1 2 3 4 5 
Els qüestionaris autoavaluables           
El realització de la carpeta docent           
La participación activa a l’aula           
La presentació del treball final           
Considereu encertada la proposta d'AC           
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Sobre el vostre procés d'aprenentatge 
  1 2 3 4 5 
Heu après conceptes i continguts que desconeixieu           
Heu reflexionat i construït coneixement propi            
Heu desenvolupat competències noves           
Heu adquirit un interès més gran per la matèria            
Esteu satisfets amb el nivell de coneixements adquirits           

      Què és el que més us ha agradat de l'assignatura (MTPEM) Màxim tres aspectes 
ordenats de major a menor 

1) 
2) 
3) 

      Què és el que menys us ha agradat de l'assignatura (MTPEM) Màxim tres aspectes 
ordenats de major a menor 

1) 
2) 
3) 

          
     

      En aquests moments encara estem informatitzant i analitzant els resultats complets de 

l’enquesta, però podem remarcar els aspectes més significatius de la mateixa. En 

primer lloc l’elevada participació (83%) que es deu, principalment a que es va fer dins 

l’aula i manualment, de manera que els estudiants estaven del tot disponibles i es 

realitzava dins l’horari lectiu. El 17% restant correspon als estudiants que aquell dia no 

van venir a classe. 

A cada bloc de preguntes, la darrera recull el grau de satisfacció general d’aquell 

àmbit. La resposta a aquestes qüestions ens donarà la valoració global que els 

estudiants fan de l’assignatura. Així, doncs, ens trobem amb els següents resultats: 

 Grau de satisfacció general: 78% han valorat amb 4 o 5 

 Considereu encertada la proposta d’AC?: 71% han valorat amb 4 o 5 

 Esteu satisfet amb el nivell de coneixements adquirits? 89% han valorat amb 4 

o 5 
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Pel què fa a allò que els ha agradat més, un nombre significatiu (68%) indiquen la 

dinàmica de les classes i un 65% consideren el debat com a aspectes més positiu. Les 

observacions negatives es centren especialment en un excés de càrrega de treball 58% 

i en la complexitat del model d’avaluació continuada 49%.  

Un altre aspecte a destacar és que un bon nombre d’estudiants incideixen en la 

importància de conèixer les altres fonts de la Història, més enllà de l‘arqueologia. 

Donat que el seu grau és molt específic, consideren, en general que els falta aprofundir 

en aspectes històrics i en fonts com ara els textos i la iconografia. 

Respecte aquesta enquesta i les que realitzarem el proper curs, quan el model estigui 

implementat en les dues assignatures implicades, portarem a terme una acció d’anàlisi 

i reflexió que ens permetrà modificar allò que ens sembli que ha estat menys entès o 

que ha portat més problemes, tot i que no ens sembla idoni deixar-nos influenciar per 

alguns comentaris sobre un excés de feina ja que en cap cas la càrrega de treball  

exigeix més dedicació que allò que està definit en el pla docent inicial. 

L’experiència adquirida en l’assignatura  “Materials i tecnologies productives en època 

medieval” ens servirà per acabar de definir el model que s’aplicarà “Últimes 

tendències: Interpretació del registre en arqueologia medieval”, que pensem posar en 

funcionament pel proper curs. 

Finalment indicar que aquesta experiència va ser el tema del pòster “Carpeta docent 

com a eina d’aprenentatge: Com gestionar-la amb Moodle”  que vàrem presentar a la 

jornada organitzada per l’ICE sobta el títol: “Moodle: aprendre i ensenyar a la UB”, que 

es va celebrar el dia 14 de novembre de 2014. En l’annex presentem el pòster tot i que 

per les seves dimensions, no serà de fàcil lectura. 

Conclusions 
Des del nostre punt de vista l’experiència ha resultat del tot positiva i esperem i molt 

gratificant, tant pels estudiants com pel professorat. L’enfocament de l’avaluació 

continuada com a eix conductor de tota l’assignatura, a partir d’una planificació 

detallada de les activitats, tasques, lectures, pràctiques i accions d’aprenentatge en 

general, ens ha permès realitzar un curs molt adaptat a les demandes i interessos dels 
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estudiants. Sovint ens hem trobat desviant el tema del nostre discurs cap a aquells 

aspectes que els mateixos estudiants plantejaven en els debats i posades en comú. 

Aquesta flexibilitat a vegades resulta difícil si al mateix temps volem mantenir el 

programa del curs sense deixar-nos res del què hi figura. 

Tot i la bona rebuda del model, considerem del tot impossible aplicar-lo a grups més 

nombrosos, tret que aquests es subdivideixin en grups més petits per poder realitzar 

aquestes accions, especialment les que es fan a l’aula en forma de debat.  

Cal que millorem el sistema d’avaluació de la participació activa en els debats i posades 

en comú perquè, com ja hem indicat, resulta complicat fer-ho sense trencar la bona 

sintonia i ambient que cal per poder-los portar a terme. 
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ANNEX 1: FITXES DE TREBALL DE L’ASSIGNATURA 
“MATERIALS I TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ EN ÈPOCA 
MEDIEVAL 
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ANNEX 2: PÒSTER PRESENTAT A LA JORNADA “MOODLE: 
APRENDRE I ENSENYAR A LA UB” 

 


