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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest any, he realitzat les pràctiques del grau de Pedagogia a la Fundació Akwaba, a 

l’Hospitalet de Llobregat, la qual consisteix en una organització que, entre d’altres, 

realitza les següents tasques: acollida i suport a la immigració, ensenyament de xarxes i 

informàtica, creació de campanyes de sensibilitat relacionades amb la justícia global...  

 

En concret, he estat a l’àrea d’educació per a la justícia global, on, a través de campanyes 

de sensibilització a centres educatius i d’altres, normalment dins de la mateixa ciutat, 

fan formacions o activitats que expliquen els conceptes més representatius de cada 

campanya.  

 

La que s’està duent a terme actualment i de la que jo he pogut veure una fase, és la 

campanya “Com vivim? Convivint”. Aquesta campanya vol transmetre a l’alumnat la 

importància de l’ètica i de les tasques de cura, entre d’altres, a més d’altres sistemes 

d’economia com la economia social i solidària o a tractar la comunicació no violenta. 

 

És una campanya completament dissenyada, de la qual jo he pogut veure la segona fase 

directament en funcionament. Així doncs, per fer el meu projecte d’innovació, no podia 

aplicar res en aquesta perquè van canviant, l’any que ve es farà una altra i el que proposi 

no s’utilitzaria, ja que hauria de mirar de cara a altres campanyes, és a dir, la meva 

proposta ha de basar-se en contenir elements generals, que es puguin adaptar a 

diferents tipus de campanyes que treballin temàtiques diverses. 

 

Així doncs, parlant amb alguns membres de la fundació, vam arribar a la conclusió de 

que a les campanyes anteriors i a aquesta, no compten amb un seguiment on puguin 

veure el canvi en els coneixements previs i els finals, és a dir, no compten amb una línia 

de base o una avaluació inicial i final que es compaginin i ajudin a extreure aquestes 

dades. Tots consideren que és un element important d’incloure de cara al futur. 
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Jo, com observadora a les pràctiques, he comprovat que, a través de fitxes o amagades 

en algunes activitats, hi havia elements per avaluar a l’alumnat. Tot i així, les fitxes 

consistien en autoavaluacions individuals que no donaven molta informació i les 

activitats, es realitzaven en grup, de manera que no es podia veure els criteris 

individuals. 

 

Per això, el meu projecte d’innovació es basa en la creació o proposta d’elements per 

poder realitzar una avaluació, que ajudin a fer valoracions d’aquesta adquisició de 

coneixements i veure com són d’eficaces les diferents activitats de les campanyes, o, en 

definitiva, les campanyes en si. És important destacar, que la fundació treballa amb 

alumnat de primària i secundària. D’aquesta manera, en la mesura del possible, he 

d’adaptar el tipus d’avaluació o els elements que pugui contenir als diferents públics.  

 

Les meves aportacions, però, comencen amb uns petits testeigs a les escoles i instituts 

que vaig veient durant la meva estada de pràctiques. Els passem diferents avaluacions 

adaptades per mi d’altres fetes anteriorment a Akwaba per a altres grups i campanyes.  

 

2. OBJECTIUS 

 

Els objectius principals d’aquesta proposta són els següents:  

 

• Comprovar, mitjançant un testeig previ, elements  d’avaluació. 

• Proposar elements o activitats d’avaluació que permetin comprovar l’assoliment 

dels coneixements de l’alumnat.  

• Adaptar les propostes a les diferents edats (primària i secundària).  

• Fer partícip a l’alumnat del propi procés d’avaluació.  
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3. TESTEIG PREVI AMB LA CAMPANYA ACTUAL: “COM VIVIM? CONVIVINT” 

 

Per poder crear aquest projecte, considero important veure com funcionen diferents 

tipus d’avaluació i poder fer petites proves, ja que gràcies a la fundació tinc la 

oportunitat d’assistir a diferents sessions amb diferents centres educatius, amb molts 

tipus d’alumnes (diferents barris, edats, context socioeconòmic, etc).  

 

D’aquesta manera, gràcies a l’ajuda de la meva tutora Núria, vaig poder parlar del tema 

i em va orientar bastant. Per posar-nos en situació, les anteriors campanyes d’Akwaba 

no compten amb una part de seguiment dels alumnes, és a dir, les campanyes estan 

centrades en realitzar uns continguts i unes activitats, però no es fa un seguiment dels 

coneixements previs o dels que van adquirint durant el transcurs de les campanyes. 

L’únic que hi ha creat, és una rúbrica d’autoavaluació final, perquè els alumnes valorin 

diferents ítems apresos de les diferents campanyes. Això pot ser un element que ajudi, 

però no hi ha res per comparar prèviament, ja que no es coneix l’estat d’aprenentatges 

previs a la campanya. A més, que els propis alumnes es valorin, pot ser confós, ja que és 

possible que en alguns moments no diguin la veritat. També, com he esmentat abans, 

dins d’algunes activitats es recullen elements d’avaluació, però al fer-se en grups, no es 

contempla el criteri individual.  

 

Així doncs, el que vull aportar, són diferents propostes d’avaluació que serveixin com a 

seguiment per a les persones que creen i porten als centres la campanya (adaptable a 

altres), de manera que es pugui anar veient d’una manera més directa els coneixements 

previs dels alumnes, els que van aprenent durant els transcurs i com es troben al final 

de la campanya.  

 

A continuació, explico les diferents proves que he realitzat a diverses escoles i amb quina 

metodologia s’ha fet. És important recalcar que aquestes proves les he fet a la campanya 

a la que he arribat, ja completament tancada la seva planificació (Com vivim? Convivint).  

  

 

 



 
 

6 

3.1. Avaluació sessió pont a 6èB de l’escola Ernest Lluch 

 

La primera prova que vaig realitzar, va ser amb el curs de 6èB de l’escola Ernest Lluch, 

amb alumnat d’entre 11 i 12 anys. Amb aquesta classe, vaig arribar amb la campanya ja 

començada, a més de que ja es trobaven a la segona fase. Tot i així, he pogut veure 

diferents sessions, on he comprovat com han anat adquirint els coneixements.  

 

Habitualment, a les campanyes que distribueix la Fundació Akwaba, solen incloure una 

o dues sessions de reflexió, ubicades al final de la fase. Aquestes sessions de reflexió es 

caracteritzen per convertir l’aula en un espai de debat i d’escolta activa, d’aportar 

propostes i de compartir i comprovar el que s’ha après.  

 

A una de les sessions de reflexió a les que acudeixo d’aquest grup (una de les últimes), 

se’m va demanar fer unes fitxes per passar-les a l’aula. Aquestes fitxes consisteixen en 

una sèrie de fotografies, on l’alumnat és el protagonista, ja que es reflecteixen diferents 

activitats que han anat fent durant la segona fase de la campanya. Al costat de cada grup 

de fotografies, hi ha unes línies on han d’escriure què estaven fent. L’objectiu és veure 

si identifiquen el que estaven fent i ho relacionen amb els diferents aprenentatges que 

han anat adquirint. Aquesta activitat es realitza per grups, cadascun dels quals omple 

una de les fitxes. 
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Les fitxes que es van passar a la sessió són les següents: 
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Un cop recollides les fitxes, vaig poder extreure la següent informació:  

 

- Identifiquen correctament els llocs de les sortides de les fotografies. 

- Saben quines activitats estaven duent a terme.  

- Comprovo que és una activitat que els anima perquè es veuen a ells i a elles.  

- Veig que mentre redacten en grup les idees, expressen sentiments i emocions al 

respecte dels seus records.  

- En algunes de les fotografies, mencionen conceptes o idees treballades durant 

la campanya.  

- Cal destacar que, en l’activitat de percussió corporal, a més de descriure-la, 

mostren al paper tristesa per no haver-se portat bé, la qual cosa em van 

comentar a mi també i em sorprèn, ja que s’adonen i són conscients dels seus 

errors.  

- Parlen en grup les idees en comú per poder escriure-les al paper.  

- A estones, demanen ajuda de la seva tutora per saber si ho estan redactant bé. 

 

Com a conclusió general, aquesta activitat, sota el meu punt de vista, és un bon 

mecanisme d’avaluació. És cert que la considero efectiva tant a primària com a 

secundària, ja que les fotografies són quelcom que descriuen molts aspectes i poden 

portar records, que ajuden a poder atribuir experiències o situacions als diferents 

coneixements apresos durant la campanya. És cert que és una eina que no ajuda a l’hora 

d’avaluar individualment, no aportant informació de si tots els membres del grup han 

adquirit aquests mateixos coneixements o han participat. Tot i així, pot ser efectiva, tant 

de manera individual com grupal per poder treballar-la a classe.  
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3.2. Sessions de reflexió a 6è B de l’escola Ernest Lluch i a 4rt d’ESO de l’institut 

Eduard Fontserè 

 

Com he avançat anteriorment, un cop arriba el tancament de les fases, es treballen a 

l’aula unes sessions de reflexió, en les que l’objectiu principal és poder tenir un espai on 

parlar, debatre i arribar a idees o propostes de manera conjunta, tenint en compte tots 

els conceptes treballats a la campanya. El mecanisme és com una assemblea entre la 

classe i la tutora o tutor.  

 

En aquest cas, vull destacar dues de les sessions de reflexió a les que he acudit, 

diferenciant-les pels centres educatius amb els que es van realitzar:  

 

En primer lloc, vaig assistir a l’espai de reflexió de 6è B de l’escola Ernest Lluch. En 

aquest espai, encara que al principi va costar, tots van acabar parlant i mostrant 

diferents idees o propostes per poder millorar l’escola tenint en compte els conceptes 

tractats a la campanya (ètica de la cura, comunicació no violenta...). Van donar 

protagonisme al tema de respecte entre els companys i companyes, i la proposta que 

van fer va ser la d’implementar un espai de resolució de conflictes, on dos companys i 

companyes que es barallin, acudeixin allà i, amb unes preguntes que estaran a la paret, 

acabin solucionant el problema.  

 

En segon lloc, vaig assistir a l’espai de reflexió de 4rt d’ESO de l’institut Eduard Fontserè. 

En aquest, van destacar el temes de convivència al barri. Van decidir sortir del tema de 

l’escola per donar protagonisme al barri i als seus espais, demanant que no compten 

amb espais per a la gent jove per poder passar el temps lliure o d’oci.  

 

En aquests dos espais, vaig poder veure com l’alumnat defensava idees des de la 

integració dels coneixements dels conceptes de la campanya. És cert que, com a opinió 

personal, els alumnes de primària van realitzar una millor assemblea que els de 

secundària, ja que a la segona, tota l’estona participaven els i les mateixos/es. Tot i així, 

jo que estava com observadora en ambdues, vaig poder comprovar, de manera general, 

que les persones debatien i aportaven idees que contenien aspectes treballats a les 
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aules i a les sortides, de manera que, si algú observa aquestes sessions, prenent 

anotacions, és una bona eina per poder avaluar i veure els punts forts i els punts fluixos. 

És cert que, ens trobem en el mateix punt que en l’eina anterior, ja que es una avaluació 

que es fa de manera general, en gran grup, sense saber si cada persona ha assolit els 

coneixements. Encara això, em sembla un element molt interessant a conservar a totes 

les campanyes per la capacitat reflexiva que aporta i per poder practicar l’assemblea i 

aportar propostes per a diferents contextos.  

 

3.3. Avaluació inicial i final a 2n d’ESO B de l’institut Montjuïc i a 3r d’ESO de 

l’escola Solc 

 

Després d’haver vist començada la segona fase al arribar a les pràctiques, he tingut la 

oportunitat de veure-la un altre cop, aquesta vegada des del començament, ja que s’ha 

fet en uns altres centres. 

 

A altres campanyes, o a la mateixa però a la primera fase, des d’Akwaba passen als 

centres una rúbrica d’autoavaluació final tenint en compte els criteris principals de la 

campanya. És una eina que els serveix per poder veure com ha anat la campanya i com 

s’han adquirit els diferents coneixements, però no compten amb una línia de base i 

aquesta avaluació es fa de manera simbòlica.  

 

Durant la meva estada de pràctiques, he pogut veure la segona fase completa de la 

campanya “Com vivim? Convivint” a la classe de 2n d’ESO B de l’institut Montjuïc, de 

manera que he pogut veure amb detall com han après aquests nous conceptes i 

diferents maneres de veure petites avaluacions.  

 

Al principi de la campanya, a la primera sessió, amb l’ajuda de la meva tutora Núria, vam 

adaptar una autoavaluació final que tenen d’altres campanyes anteriors i vam decidir 

que, pel meu projecte, seria interessant practicar amb aquesta classe, fent una 

autoavaluació inicial i, al final de la campanya, tornar a passar aquestes preguntes per 

veure les diferències.  
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A més, aquest document també es va passar a un altre grup de l’escola Solc (3r d’ESO) 

que es trobava fent la campanya en el mateix moment però que jo no vaig poder 

acompanyar.  

 

Les preguntes que es van passar a les classes van ser les següents:  
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Un cop passades les fitxes, vaig decidir fer un full d’excel per poder verificar les respostes 

i poder tenir la comparativa al costat dels dos moments en el que es responien: tant a 

l’inici de la fase com al final. A continuació, adjunto unes captures d’aquest full d’excel 

on es poden veure els diferents resultats a les respostes segons cada alumne/a. Els 

noms, per motius de confidencialitat, no apareixen:  
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Com es pot veure a les imatges, la primera taula té l’espai d’avaluació final buit degut a 

que, per la situació del CO-VID19, van tancar els centres educatius i no es va poder 

passar.  

 

Tot i així, hi ha molta informació amb la que poder treballar. Passant les fitxes anteriors, 

vaig poder fer un buidatge, alumne/a per alumne/a, veient les seves respostes i, en el 

cas del segon institut, veient l’evolució. De manera general, he de dir que, a l’avaluació 

inicial, tots dos centres tenen unes respostes bastant adients, sense encara haver 

treballat la segona fase de la campanya. És cert que alguns alumnes/as deixen les 

preguntes sense respondre o expressant que no ho saben. Tot i així, són bons resultats, 

ja que, encara que hi ha conceptes que no es treballen a l’aula, es troben molt 

relacionats amb altres de la campanya.  

 

Sobretot, vull destacar l’evolució, a la segona taula (de l’escola Solc), de la pregunta 2, 

en la qual es pregunta: “Quin canvi has dut a terme per millorar la convivència o la 

sostenibilitat en el teu entorn?”. A l’avaluació inicial, de manera general, es poden veure 

respostes relacionades amb el reciclatge o amb la relació amb els altres. En canvi, a 

l’avaluació final, es veuen respostes més relacionades amb la pròpia campanya, com 

l’empatia, la comunicació amb els altres, millora de la convivència i de les discussions, 

etc.  

 

En conclusió, una fitxa per passar en un primer moment i al final de la campanya, és una 

bona eina, ja que et permet obtenir informació de cada persona que conforma el grup 

classe. A més, es pot veure una evolució de manera individual i es pot fer buidatge en 

aplicacions com la que jo he utilitzat. Comparada amb les eines anteriors, potser és la 

més adient per valorar els coneixements de la campanya i l’evolució d’aquests a 

l’alumnat.  
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4. PROPOSTES D’EINES O ACTIVITATS D’AVALUACIÓ PER A FUTURES CAMPANYES 

O PROJECTES 

 

Després d’haver vist diferents eines que he pogut utilitzar com a testeig durant la meva 

estada a les pràctiques, he pogut comprovar que, efectivament, hi ha moltes activitats 

grupals on, com a observadora o a través de fitxes, es pot extreure informació per 

avaluar, tant la campanya com l’adquisició de coneixements per part de l’alumnat.  

Penso que les campanyes es troben molt bé estructurades, que són molt completes en 

relació a la teoria i molt vivencials, però que potser la part avaluativa no es troba molt 

consistent.  

 

Tenint en compte les eines anteriors, de les quals he pogut fer buidatge i observació, he 

decidit fer una sèrie de propostes de diferents eines o activitats que serveixen per 

avaluar continguts de la campanya i veure si els i les participants, a més de participar, 

adquireixen realment els coneixements. Cal destacar que totes les eines proposades, es 

fan des d’una perspectiva general. Cada dos anys, la Fundació Akwaba treballa una 

campanya de sensibilització amb les escoles, totes d’una temàtica en concret diferent a 

les altres. Així doncs, el més adient és enfocar la meva proposta en quelcom general i 

que es pugui incorporar a qualsevol d’aquestes campanyes que treballa la fundació.  

 

A més, cal afegir que explicaré a continuació es poden adaptar al gust de la fundació, 

escollint només una o adaptant-les de la manera que tingui una millor funcionalitat.  

 

Així doncs, a continuació explico les eines que proposo per treballar l’avaluació a les 

campanyes de la Fundació Akwaba. 
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4.1. Portafolis 

 

La idea principal de la meva proposta i la que uneix tots els elements que explicaré 

posteriorment, és la creació d’un portafolis de l’alumnat participant a la campanya. 

Aquest portafolis és una eina que complementa l’aprenentatge adquirit a l’aula. Durant 

les meves observacions a les sessions, he comprovat que l’alumnat fa moltes activitats i 

participa a moltes sessions explicatives i amb dinàmiques, però no té material o no fa 

activitats que es pugui emportar a casa i pugui repassar en un altre moment. És cert que 

la iniciativa d’apuntar aspectes d’interès o d’altres ha de sorgir per parts dels alumnes, 

però crec que m’ha faltat veure que les sessions no quedin a l’aula i un cop surtin de 

classe, es quedin allà. Això no vol dir que no hagin posat en pràctica el que han après, ja 

que jo mateixa he pogut comprovar que si ha sigut així, però considero que aquest 

portafolis és un bon complement per poder anar treballant millor els continguts i potser, 

d’una manera més personal i poder tenir quelcom per consultar a casa seva, a més de 

recollir les seves experiències com si fos un diari. 

 

Aquest portafolis no s’ha de concebre com fitxes afegides per fer activitats avorrides o 

que no aporten res, ja que no ho he pensat d’aquesta manera. Jo també he sigut 

estudiant i ja es té suficient amb els deures de les diferents assignatures com per posar 

més feina afegida. La idea principal seria treballar-lo a classe i que, simplement, fos un 

complement de les sessions a l’aula.  

 

Dins d’aquest portafolis aniran diferents tipus d’activitats, normalment compartides 

entre primària i secundària, però adaptades en els casos que sigui necessari. Són 

activitats amb dues funcions: La primera, poder brindar a l’alumnat un espai per poder 

escriure individualment i poder aportar les seves observacions personals, a banda de 

treballar altres dinàmiques en grup, la qual cosa també és molt important. La segona, és 

poder obtenir una eina d’avaluació individual per a la fundació i per a l’escola, veient el 

progrés i com ha funcionat la campanya en els i les participants.  

 

Per aquest motiu, la importància del portafolis, no són uns deures afegits, sinó que són 

un complement de les activitats avaluatives i uns elements d’avaluació per a la fundació. 
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A continuació, faré la proposta de diferents activitats que es poden utilitzar durant les 

campanyes, les quals, a més de treballar en grup i poder treballar competències i 

habilitats de manera transversal, compaginant-les amb el que estava programat a les 

sessions, són idònies per poder obtenir resultats avaluatius de manera general. A més, 

formaran part del portafolis, tal i com es podrà veure a cada una d’elles, facilitant la 

informació necessària al final a la Fundació Akwaba, podent veure una avaluació 

individual de cada alumne/a.  

 

És important remarcar que la utilització del portafolis no és obligatòria, és a dir, les 

següents activitats, les quals estan totes dirigides a avaluar, es poden fer igualment, 

juntes o agafant només les seleccionades, i podent fer servir el portafolis o no, sempre 

i quan la fundació ho consideri necessari.  

 

4.1.1. Pluja d’idees 

 

La pluja d’idees és una tècnica que s’utilitza a qualsevol àmbit, no només a l’educació. 

Consisteix en que, en un grup, s’estableix una idea central i cada persona aporta idees o 

paraules que li vinguin al cap, acumulant unes quantes entre totes les persones i podent 

arribar a definir o a trobar solucions a alguna temàtica.  

 

Durant les meves observacions a les aules durant la campanya del “Com vivim? 

Convivint”, el primer dia quan es comença una fase, la persona que s’encarrega 

d’impartir la sessió, comença a una pluja d’idees. Aquesta pluja d’idees es fa de manera 

grupal, tots els i les alumnes de l’aula aixequen la mà i participen, mentre la o el tallerista 

de la sessió apunta a la pissarra i fan una connexió entre el que ja coneixen prèviament.  

 

Aquesta és una bona tècnica per poder fer una avaluació inicial. És cert que, tal i com 

l’acabo de presentar potser sembla que no es pot recollir informació, però la meva 

proposta seria la següent: En primer lloc, la o el tallerista, proposa diferents temàtiques 

que conformin la campanya, deixant temps entre cada concepte, i l’alumnat ha 

d’escriure en un full les idees que li vinguin al cap, fent aquesta pluja d’idees 

individualment i en silenci. En segon lloc, es farien petits grups, i en el mateix full, es 
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posarien les idees en les que s’han coincidit, de manera que tinguin un temps per 

debatre i compartir els seus punts de vista. Per últim, es tornaria al gran grup i es 

compartirien, a través dels petits grups, les diferents idees, per fer una posada en comú 

general. Així doncs, es podrien veure els coneixements previs dels i les participants. A 

més, la fitxa individual que s’ha fet en un primer moment, aniria al portafolis, sent la 

primera. 

 

Aquesta activitat es podria fer de la mateixa manera tant a primària com a secundària, 

encara que potser alguns conceptes s’haurien d’adaptar als dos nivells diferents. 

 

4.1.2. Jocs de rol  

 

Una bona manera de poder integrar els coneixements sobre alguna temàtica, és gràcies 

a la pràctica. Durant la meva estada a les pràctiques he vist que, en algunes sessions, es 

feien representacions de role play per poder integrar millor els coneixements i que 

l’alumnat pugui veure representats els conceptes que es treballen prèviament a l’aula.  

 

Com he comentat, és una pràctica que ja es realitza a les sessions de les campanyes, 

però la meva proposta és que, un cop els i les alumnes hagin fet aquesta representació, 

tinguin un espai per poder escriure al portafolis com han relacionat el que han 

representat amb els conceptes i com s’han sentit, que tinguin un moment d’expressar 

les seves emocions, si així ho senten.  

 

Així doncs, a més d’obtenir una avaluació veient si han relacionat el que han representat, 

es pot veure les seves emocions i com es senten fent aquest tipus d’activitat.  

 

Aquesta activitat seria igual a primària que a secundària, l’únic que les situacions 

representades s’adaptarien a cada nivell.  
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4.1.3. Adaptació de la metodologia de “Fotovoz”  

 

Durant aquest curs del grau, he cursat l’optativa “La cultura digital i visual en els 

processos socioeducatius”, on he après molts conceptes interessants que desconeixia. 

Durant una tasca en la que havíem de fer una recensió, vam llegir un article que 

mostrava la metodologia de “fotovoz”. Aquesta metodologia es basa en la investigació i 

la participació, defensant l’educació inclusiva, i que té com a objectiu que els i les 

alumnes surtin de l’aula per poder investigar sobre el seu context social i poder extreure 

dubtes o observacions, que més tard debatran amb els companys i companyes.  

 

Segons Doval, Martínez, Raposo i Parrilla (2017, pàg. 17):  

 

“Fotovoz es una metodología de investigación – acción participativa que a través 

de un uso de fotografías y otros recursos producidos por los participantes 

promueve la reflexión y mejora sobre cuestiones relacionadas con sus propias 

necesidades y la comunidad a la que pertenecen.” 

 

Així doncs, la metodologia de “fotovoz” es basa en que, l’alumnat, a través de càmeres 

de fotos o telèfons mòbils, surti de l’aula i immortalitzi o capturi aquells moments, 

situacions o aspectes que li cridin l’atenció. Segons les autores anteriors, aquestes 

fotografies s’han de narrar, de la manera que cadascú vulgui. Poden ser narracions 

explicant el que veuen, explicant que no entenien el que estava passant i volen 

investigar més sobre el tema, etc.  

 

Per poder treballar-ho a les campanyes, faré una adaptació d’aquesta metodologia 

respecte a com l’expliquen les autores al seu article. La idea serà que, com a les 

campanyes es fan visites o sortides a llocs relacionats amb aquesta perquè l’alumnat 

pugui experimentar el que es treballa a l’aula, es contemplin moments en aquestes 

sortides per poder realitzar aquesta activitat i que no es solapin amb els moments de 

visita o explicacions i que puguin estar atents i atentes. Els i les participants hauran 

d’immortalitzar, individualment,  moments, llocs, situacions... que puguin relacionar 

directa o indirectament, segons el seu criteri, amb el que s’ha treballat a l’aula sobre la 
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campanya. Després, hauran de posar-li un nom o una descripció, i un altre dia a l’aula 

s’hauran d’explicar per poder compartir-les amb els companys i companyes i així poder 

veure la relació amb el que s’ha treballat prèviament.  

 

Després, la imatge es posarà al portafolis i hauran de fer una petita descripció i explicar 

per què han escollit aquesta imatge. És una manera de poder comprovar, a l’hora 

d’avaluar, si relacionen els conceptes amb la vida real i si els assoleixen correctament.  

 

Depenent els nivells educatius, l’activitat es faria de la mateixa manera, ja que les 

autores comenten que es pot realitzar des d’infantil fins a adults. És cert que abans de 

fer l’activitat, es recomana per una petita formació o una explicació als i les participants 

per poder entendre què es demana.  

 

A l’educació secundària es faria tal qual l’he explicat, però a educació primària es faria 

una variació. A l’aula, se’ls recordarà prèviament els conceptes que s’han treballat els 

dies anteriors per saber més o menys què poden fotografiar. Això no vol dir que se’ls 

digui directament el que han de fer, sinó que se’ls posa en situació, ja que a les 

campanyes es treballen conceptes molt abstractes com la comunicació no violenta, 

l’ètica de la cura, etc.  

 

Considero que és una bona eina per poder relacionar els conceptes relacionats a classe 

amb situacions o moments que ells i elles pensin. És cert que, cada família de cada centre 

pot tenir una situació socioeconòmica diferent i no tenir un dispositiu perquè el seu fill 

pugui fer aquestes fotografies. D’aquesta manera, abans de fer la sessió, s’informaria a 

les famílies i si hi hagués alguna situació com aquesta, es miraria de trobar alguna solució 

entre la fundació i l’escola o l’institut.  
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4.1.4. Buscar una notícia relacionada amb els conceptes de la campanya 

 

Les fonts de notícies, avui en dia, són poc consultades per la gent jove, entre la qual em 

puc incloure. No tenim per costum agafar el diari i veure què està passant al món, sinó 

que directament a través de les xarxes socials ens informem, quan moltes vegades 

aquestes porten notícies falses.  

 

Així doncs, crec que una altra manera de poder avaluar a l’alumnat, és que puguin buscar 

una notícia en una font d’informació que sigui fiable (el o la tallerista s’encarregarà de 

comunicar les característiques que contenen les fonts fiables). La notícia que han de 

buscar, ha d’estar relacionada amb els continguts que han vist a les sessions. Es buscaran 

de manera individual, les quals es presentaran a l’aula i s’organitzaran per temàtiques 

similars, creant un mural.  

 

Aquesta activitat està pensada per treballar-la a l’aula, probablement en dues sessions, 

i que després puguin omplir el portafolis amb la seva notícia, explicar-la i aportar les 

seves sensacions.  

 

L’objectiu d’aquesta activitat és poder avaluar, també, la relació dels continguts amb 

notícies de la vida real. La passaria només a secundària, ja que considero que es troba 

més a un nivell de persones d’edat adolescent.  

 

4.1.5. Materialitzant els conceptes 

 

Aquesta activitat és molt semblant a l’anterior, però en comptes de buscar notícies, 

s’han de buscar objectes o similars que puguin tenir relació amb els conceptes de la 

campanya. Pot semblar una mica abstracte, ja que els conceptes que per exemple s’han 

treballat en aquesta campanya poden ser difícils d’imaginar en un objecte. Un exemple 

que se m’acut, tenint en compte la situació del CO-VID19, seria portar a l’aula un escrit 

d’una comunitat de veïns en la que es vegi com, gent jove s’ofereix a fer la compra a 

gent més gran que no pot sortir al carrer per risc fort de contagi. Aquest objecte, es pot 

relacionar directament amb l’ètica de la cura que s’ha treballat a la campanya. Si aquest 
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no es pot portar a l’aula, s’accepta una fotografia, però s’ha d’intentar portar l’objecte 

en la mesura del possible.  

 

L’activitat està pensada per fer-la en grups, i després presentar l’objecte i la relació que 

s’ha fet a l’aula per a tots els companys i poder crear un espai d’intercanvi.  

 

L’objectiu és poder avaluar aquest procés de relació de conceptes i la realitat, a més de 

que l’alumnat haurà d’adjuntar la fotografia de l’objecte triat al portafolis, explicar la 

relació i els seus sentiments durant el procés. L’activitat, encara que es pot fer tant a 

primària com a secundària, personalment la dirigiria més a primària, per substituir 

l’anterior.  

 

4.1.6. Mapa conceptual grupal amb l’artivisme 

 

Sota el meu punt de vista, una de les activitats fortes de la fundació és la col·laboració 

de la fundació amb entitats artístiques per fer activisme a través de l’art, el que ells 

anomenen “artivisme”. Durant la meva estada a les pràctiques he pogut veure que han 

realitzat murals amb l’alumnat, el qual havia sigut prèviament treballat a l’aula, sobretot 

les idees a pintar, etc.  

 

Una manera d’avaluar projectes com aquest, seria, a l’aula, dividint la classe en grups i 

que a cada grup se li donés un concepte clau de la campanya. Així doncs, amb l’ajuda 

del o la tallerista i de la persona encarregada del procés creatiu, creïn un mapa 

conceptual per grup, utilitzant el material aportat a utilitzar com es cregui convenient, 

on es vegin reflectides les diferents idees principals. Aquests mapes es poden col·locar 

a l’aula o a un altre lloc de l’escola o l’institut.  

 

L’objectiu d’aquesta activitat és avaluar la relació dels conceptes amb l’activitat i en el 

portafolis hauran d’adjuntar una fotografia del mapa conceptual que ha creat amb el 

seu grup i unes reflexions de l’activitat, a més de com han arribat a trobar les diferents 

idees i com ha estat el procés creatiu. Aquesta activitat es pot fer tant a primària com a 

secundària, sempre amb l’ajuda dels professionals quan sigui necessària. 
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4.1.7. Fitxa fotografies 

 

Una de les activitats avaluatives que conservo en la meva proposta és la fitxa de les 

fotografies. A través d’una sèrie de fotografies, l’alumnat ha de saber identificar què 

estaven fent, ja que són fotografies extretes de les activitats que han anat fent durant 

la campanya. Aquest cop, penso que aquestes fitxes haurien de realitzar-se de manera 

individual, donant un espai a l’alumnat per reflexionar i tenir el seu moment de veure el 

que ha après durant la campanya i com s’ha sentit. 

 

En aquestes fitxes de fotografies, aniran unes línies, com el model presentat en apartats 

anteriors, perquè l’alumnat pugui escriure tant el que estava fent, com la relació que hi 

troba amb els conceptes treballats, tant les emocions que va sentir, etc.  

 

L’objectiu d’aquesta activitat és poder avaluar si les experiències i els coneixements han 

quedat en els i les participants i poder veure com s’han sentit realitzant les diferents 

tasques. L’activitat pot ser viable tant a primària com a secundària i s’inclourà al 

portafolis personal.  

 

Després, si es té temps, es pot utilitzar en algun espai de reflexió per poder compartir 

les diferents opinions amb els companys i companyes i poder tenir un moment de 

recordar tot el que s’ha viscut i el que s’emporten personalment i pel seu dia a dia.  

 

4.1.8. Adaptació del joc “Pasapalabra” 

 

Considero que una de les activitats finals de les fases de les campanyes, pot consistir en 

fer un joc a l’aula o en un espai obert a escollir. Aquest joc podria ser una adaptació del 

concurs de la televisió “Pasapalabra”, però en comptes de ser individual, seria en grup. 

La dinàmica seria la següent: el o la tallerista seria el/la presentador/a i llençaria 

definicions que comencen per diferents lletres de l’abecedari. Els grups contesten de 

manera ordenada, és a dir, no respondran tota l’estona si van encertant, sinó que es 

llençarà una definició diferent a cada grup i quan encertin es passa a un altre grup i així 

consecutivament. Quan algun grup falla la resposta, hi ha oportunitat de rebot en un 
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altre grup. Guanya el grup que hagi encertat més definicions quan s’acabin els 

conceptes. Igualment, tots els grups rebran un premi per haver participat.  

 

El treball en equip serà molt important, ja que hi haurà diferents papers al grup: dues 

persones poden anar consultant els seus portafolis en cas de dubte, un altre podrà 

pensar les respostes i un altre pot ser el representant per dir les respostes. Aquestes 

funcions poden anar canviant.  

 

En aquesta activitat s’avaluarà el treball en equip, es veurà si han assolit els 

coneixements i saben donar les respostes correctes i a més, s’observarà l’ús del 

portafolis si és útil a l’hora de consultar informació sobre el que han escrit per participar 

al joc. No hi haurà ressenya al portafolis, ja que potser aquesta avaluació es pot fer de 

manera observadora, tenint en compte els ítems esmentats.  

 

Aquesta activitat es farà tant a primària com a secundària, adaptant les definicions al 

nivell corresponent.  

 

4.1.9. Pluja d’idees final 

 

Al final de la campanya, es pot fer la mateixa activitat inicial per veure l’evolució de 

l’alumnat i es mantindria la mateixa estructura: primer es fa una pluja d’idees individual, 

després en petits grups i després en gran grup. Es farà un petit debat per veure a quines 

conclusions s’han arribat i després es comentaran els canvis que hi ha hagut respecte 

l’activitat del primer dia. Aquesta activitat s’inclourà també al portafolis i servirà, a més 

de les altres, per poder comprovar l’evolució de l’alumnat respecte a l’inici de la fase 

amb el final, podent analitzat les diferències aparents.  

 

Aquesta activitat, igual que al principi, es farà tant a primària com a secundària.  
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5. CONCLUSIONS 

 

Per començar les conclusions, m’agradaria començar agraint a la Fundació Akwaba, ja 

que en tot moment he pogut veure i observar moltes activitats diferents i inclòs he pogut 

fer buidatges i testeigs per provar i poder ser-me més fàcil a l’hora de crear el meu pla 

d’innovació.  

 

És cert que quan em vaig plantejar, junt amb la meva tutora, la idea del pla d’innovació, 

consistia en crear una línia de base que pogués comparar amb el final i extreure 

conclusions avaluatives dels alumnats i veure l’eficiència de les campanyes. Finalment, 

he decidit fer una petita adaptació i aportar propostes i activitats, no centrades a canviar 

les que ja fan des de la fundació, sinó que estan dirigides a extreure informació per a 

l’avaluació. Em va ser difícil començar, ja que als projectes de la universitat estem 

acostumats a crear plans formatius o accions formatives, amb les seves activitats i els 

seus continguts, on també apareix l’avaluació, però al final creem tot nosaltres. Aquí en 

canvi, tenia una diferència, les campanyes, estiguin creades o no, compten amb una 

estructura que jo no podia tocar, però havia de poder adaptar quelcom que pogués 

servir per avaluar als i les participants de les campanyes. Vull deixar clar que, en cap 

moment he volgut fer activitats amb la idea de plantejar una acció formativa o fer una 

campanya al meu gust, sinó que les eines que he proposat, són merament elements 

avaluatius.  

 

Aquests elements o activitats que proposo, tant el portafolis com les activitats de 

manera independent, no és necessari que es segueixin tal i com jo les explico o que es 

facin totes en una campanya. És un seguit de recomanacions i d’idees que, la fundació, 

en funció de les seves necessitats o opinions, poden adaptar sempre que ho considerin 

viable. És important remarcar que quan es troben en el procés de creació de les 

campanyes, han d’adaptar-se a un temps determinat i que molts cops, les sessions han 

de modificar-se perquè l’alumnat té més tasques a realitzar a les escoles, i jo proposo 

activitats que requereixen adaptar-se a sessions potser ja creades, però ha sigut la única 

manera que, sota el meu punt de vista, he trobat eficaç per avaluar d’una manera que 

no sigui pesada i que sigui creativa, alhora que no volia utilitzar fitxes o elements 
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similars, que són massa utilitzats. També m’ha sigut bastant difícil poder pensar 

elements que fossin per campanyes en general i no crear-les per una amb una temàtica 

concreta. 

 

El meu objectiu principal, era poder obtenir evidències per avaluar per part dels i les 

participants, però que no fos un material excessiu per a ells i elles i que fos més creatiu. 

He barrejat activitats que es poden tenir en compte tant per la primera fase (que es pot 

treballar a l’aula) com per la segona fase (que es sol treballar a l’aula i a espais del seu 

context proper). Ho he intentat fer de la millor manera possible, tenint en compte als 

destinataris/àries de les campanyes, ja que, en el meu futur, vull treballar amb adults i 

adultes i estic més acostumada a crear continguts per a ells/elles. Potser la idea que 

se’m plantejava per a aquest pla d’innovació consistia en crear rúbriques o elements per 

poder avaluar, però considero que el que he proposat és el que millor pot ajudar a la 

fundació, sota el meu criteri personal, a obtenir elements d’avaluació.  

 

Per concloure, penso que la millor opció seria poder combinar adaptacions d’aquestes 

activitats per avaluar amb les programacions de les campanyes.  
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