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Contextualització

5 grups d’alumnes dels graus d’educació infantil, educació primària i doble 

titulació

Assignatura obligatòria 2n curs, 6 crèdits ECTS

430 estudiants

6 docents

Tecnologies mòbils a l’aula

Qüestionaris d’autoavaluació Socrative i Moodle

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT



Objectius de l’experiència d’innovació

Augmentar l’autopercepció de competència i reduir l’ansietat 

associada a la situació avaluativa

Desenvolupar la competència de l’estudiant per gestionar el seu 

propi aprenentatge

Introduir les tecnologies mòbils com a eina docent per promoure 

l’autoavaluació

Promoure la interacció professor-alumne



Justificació

L’avaluació 
com a presa 
de decisions

Alumne

Professor

Caràcter 
formatiu de 
l’avaluació

Autorregulació de 
l’aprenentatge

Presa de consciència per 
continuar aprenent

Tecnologies 
mòbils a 

l’aula

Ús natural de la tecnologia

Tecnologies de butxaca

Immediatesa del feedback

Varietat de formats



Justificació

Taula resum d’avaluació de la matèria

Tipus d’avaluació Tipus de prova

inicial-diagnòstica - Prova oral

continua-formativa - Resolució de problemes

- Anàlisi de casos pràctics

- Exposició oral

- Qüestionari d’autoavaluació

final-sumativa - Prova objectiva tipus test



Eines d’autoavaluació



Dades de l’experiència

GRUP CONTROL 
2015-15

245 estudiants

GRUP EXPERIMENTAL

2015-16

185 estudiants



Resultats

Satisfacció eines

Alumnes

Professors

AS (3,60 sobre 5) QM (3,70 sobre 5) 

AS (4,17 sobre 5) QM (3,14 sobre 5)



Resultats

AS o QM +1 sobre 10 (part tipus test de l’avaluació)Rendiment 
acadèmic



Conclusions

Element d’autoavaluació en el disseny didàctic

• Millora dels resultats de l’avaluació

• Disminució de l’ansietat (entrenament)

Tecnologies mòbils a l’aula

• Satisfacció d’alumnes i professors

• Professors (preferència AS) seguiment a temps real, feedback immediat i facilitat en 
l’elaboració de les proves

Seguiment i orientació dels alumnes

• Canvis el disseny didàctic a partir dels resultats
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