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Descripció 

L’avaluació és la part més complexa del procés formatiu. Implica dues qüestions que considerem 

fonamentals: una planificació docent prèvia i un compromís de l’estudiant per responsabilitzar-se d’aquest 

procés. L’ús de rúbriques d’avaluació com a estratègia i com a instrument d’avaluació és un recurs que pot 

facilitar al professorat l'avaluació de l’estudiantat, també en grups nombrosos. Permet oferir de manera 

fàcil una retroacció personalitzada i detallada de manera quantitativa i qualitativa, informació que pot 

ajudar a l’estudiant a regular el seu procés d’aprenentatge. En aquesta ocasió, dos docents de la URV ens 

explicaran la seva experiència en l‘ús de la rúbrica com a mètode d’avaluació avançada dintre de les seves 

assignatures al Campus Virtual.  

Objectius 

- Explorar les possibilitat que ens ofereix l’ús de la rúbrica i com fer un bon disseny. 

- Conèixer dues experiències reals en l’ús de les rúbriques de manera integrada al Campus 

Virtual.  

 

 

 

I tu, com fas servir la rúbrica d'avaluació? 

Codi 01TI0073-1 

Modalitat Webinari 

Dates 09/02/23 

Hora 12h 

Durada 1 hora 

Lloc MS Teams (enllaç a la sala) 

Places Il·limitades 

Destinataris PDI 

Impartit per Dra. Silvia Veà Vila (Departament Filologia Catalana) i José Luís Cañadilla López De 

Coca (Departament de Pedagogia). Modera Jordi Pujol i Tania Molero (SREd). 

Idioma Català 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFmMWU3MjktYTQ0Ni00NDA3LWFhNTEtODEyNzQ4ZDY1OGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%224582a7ad-201f-4b58-9e1c-0b3c61f99cb5%22%7d


Institut de Ciències de l’Educació  

 

Continguts  

En aquesta sessió repassarem en que consisteix l’ús de la rúbrica com a eina de qualificació 

avançada al Campus Virtual i coneixerem el testimoni de dos docents de la URV que fan servir 

aquesta estratègia d’avaluació.  

Metodologia 

Els docents convidats explicaran la seva experiència i fomentaran el debat amb els assistents per resoldre 

dubtes respecte l’ús de la rúbrica per l’avaluació d’activitats al Campus Virtual.  

Avaluació i certificació  

Es certificarà l’assistència sempre que els participants romanguin connectats el 80% del temps de la sessió 

i omplin correctament l’enquesta de satisfacció que es facilitarà en finalitzar la sessió. 

 


