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Resum
Aquest projecte tÃ© com a finalitat l'Ãºs de rÃºbriques per a l'avaluaciÃ³ entre iguals mitjanÃ§ant l'eina de
feedback de la plataforma Moodle. Aquest Ãºs es proposa com un suport per millorar les competÃ¨ncies dels
estudiants de mÃ ster en les presentacions orals i la gestiÃ³ dels debats presencials i virtuals.
Aquesta finalitat es situa en el marc mÃ©s ampli de la recerca de solucions a alguns dels problemes i
dificultats per a l'avaluaciÃ³ de les competÃ¨ncies dels estudiants amb quÃ¨ s'enfronta l'educaciÃ³
universitÃ ria en l'actualitat, explorant enfocaments alternatius a l'avaluaciÃ³ tradicional.
Les rÃºbriques sÃ³n guies o escales d'avaluaciÃ³ on s'estableixen nivells progressius de domini o perÃ-cia
relatius a l'exercici que un alumne o un grup d'alumnes mostra respecte d'un procÃ©s o producciÃ³
determinada. Les rÃºbriques s'elaboren a partir de la intersecciÃ³ de dues dimensions: els criteris o
indicadors i el grau en quÃ¨ aquests indicadors sÃ³n presents en termes de nivells progressius
d'acompliment que van des de les execucions mÃ©s pobres o incipients fins les excelÂ·lents.
La finalitat general del projecte es concreta en els segu&#776;ents objectius:
1. Dissenyar i utilitzar rÃºbriques per a l'avaluaciÃ³ entre alumnes de presentacions orals i debats. La seva
finalitat Ã©s doble: contribuir a la millora de les competÃ¨ncies dels estudiants en relaciÃ³ a aquest tipus
d'activitats i a l'aprenentatge dels continguts especÃ-fics de l'assignatura. Per aquesta raÃ³, s'elaboraran
diferents rÃºbriques adequades a les activitats especÃ-fiques d'ensenyament i aprenentatge que seran
avaluades pels companys: activitats de presentaciÃ³ oral i de debat, amb carÃ cter presencial i virtual.
2. Utilitzar les rÃºbriques elaborades en l'assignatura, tenint en compte que les rÃºbriques per a l'avaluaciÃ³
entre companys formen part del sistema avaluatiu global de la proposta docent. En aquest sentit l'us
d'aquestes rÃºbriques a l'aula comportarÃ en essÃ¨ncia atendre als tres moments segu&#776;ents:
a) la presentaciÃ³ als estudiants de les caracterÃ-stiques de les rÃºbriques, per compartir criteris i el sentit
del seu Ãºs;
b) l'Ãºs de les rÃºbriques per part dels alumnes per valorar la intervenciÃ³ dels companys;
c) la devoluciÃ³ dels resultats de les valoracions per part del professor als estudiants avaluats pels
companys.
3. Utilitzar el mÃ²dul de feedback de la plataforma Moodle com a eina tecnolÃ²gica per a la confecciÃ³ de les
rÃºbriques i la gestiÃ³ de tot el procÃ©s.
(final del resum)
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