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Des de la implantació de Espai Europeu d’Educació Superior i l’adopció per 

part de les universitats   de   l’avaluació   continuada   (AC)   com   a   

sistema   d’acreditació   del aprenentatges, existeix la preocupació tant per 

part dels estudiants com dels professors, que l’AC, entesa com la suma de 

proves i/o evidències parcials d’avaluació, ens porta a una disminució de 

notes en la franja alta de qualificació. Sense que generalitzem, a cada 

prova de la AC es perden punts o dècimes de punt que en el moment de la 

nota final semblen penalitzar al estudiants que han optat per aquesta 

modalitat d’avaluació. Cal destacar que generalment, l’AC que apliquem no 

s’ajusta al concepte de seguiment dels aprenentatges de forma continua, i 

per tant difícilment s’adopten les mesures correctores per part dels actors 

implicats (tant l’estudiant com el professor) que serien els puntals de 

l’avaluació única (AU). 

En l’assignatura del Grau de Farmàcia, Farmacologia i Toxicologia en R+D+i 

(amb una mitjana de 150 alumnes/curs), es van dissenyar una sèrie 

d’activitats a desenvolupar pels estudiants (individualment o en grup) que 

aporten un 50% de la nota final. Abans de l’avaluació de cada activitat 

proposada, els alumnes tenen la opció de consultar els dubtes, ja sigui de 

manera personal o a traves de les sessions de presentació a classe i per 

tant de redreçar/corregir aquells aspectes que no han entès o que 

necessiten millorar. Els estudiants que s’acullen a la AU, realitzen de 

manera anàloga les activitats però aquestes s’avaluen el dia de l’examen 

de teoria. S’ha fet palès que aquest estudiant no requereix la tutela del 

professor per dur a terme aquestes activitats. L’examen es dissenya de 

manera que hi ha qüestions tant teòriques com d’aspectes més pràctics 

  



treballats a les activitats, per tal de que es puguin acreditar no només 

coneixements, sinó també habilitats. 

Aquesta estratègia aplicada en els tres cursos d’implementació de 

l’assignatura, ha permès posar de manifest que aquells estudiants que han 

optat per l’AC, són els que tenen un millor rendiment acadèmic en aquesta 

assignatura. El nombre d’aprovats és del 100% i a més les qualificacions 

obtingudes son més altes que el grup d’estudiants d’AU. A tall d’exemple, el 

curs 13-14 només aquells estudiants d’AC van obtenir notes superiors a 7, 

mentre que els d’AU, tot i aprovar, no van superar aquest llindar. 

Per tant, considerem que quan les activitats d’AC permeten no només 

l’acreditació dels aprenentatges de manera fragmentada, com poden ser 

exàmens acumulatius durant el curs, sinó que permeten que els estudiants 

siguin conscients del seu grau d’aprenentatge i competència en la matèria, 

s’aconsegueixen millors resultats acadèmics. 
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