
 

LES RÚBRIQUES: UNA EINA FONAMENTAL D'AVALUACIÓ  

Les rúbriques, una paraula complicada i moderna que substitueix en certa manera el 
concepte més general i entenedor de criteris d'avaluació, són una eina fonamental en un 
procés d'aprenentatge significatiu.

Una rúbrica seria un conjunt d'ítems, de descriptors, de criteris de qualitat, que serviran per 
valorar un procés d'aprenentatge, donaran la mesura del nivell d'assoliment d'un objectiu 
educacional o de compliment d'una tasca encomanada. Una rúbrica ben pensada fa que les 
avaluacions siguin menys subjectives, més estàndards i més senzilles. Una rúbrica 
compartida, creada conjuntament, permet posar d'acord diversos avaluadors, i els seus 
criteris, en una unitat de mesura conjunta, que minimitza la percepció individual.

Una bona rúbrica fa més fàcil avaluar criteris complexos i pot servir també com a eina per a 
l'autoavaluació de l'alumnat. Una rúbrica ben feta incita a la reflexió dels estudiants i del 
professorat sobre el procés educatiu. Una rúbrica clara aconsegueix una avaluació més justa 
i encertada. També està demostrat que pot ajudar els alumnes a entendre les tasques que 
cal fer, i com fer-les, sobretot si les tasques a avaluar es relacionen amb els hàbits, 
conceptes, procediments i habilitats treballats al llarg del curs. 

La bona rúbrica ha de contenir:

• Uns criteris d'avaluació clars, definits, unívocs.

• Uns criteris lligats als objectius d'aprenentatge usats amb l'alumnat.

• Uns criteris basats en la metodologia emprada a l'aula. 

• Cal incloure ítems variats que mesurin hàbits, habilitats, procediments i conceptes. 

• Cal incloure ítems, o descriptors, que cridin a diverses intel·ligències múltiples.

• És interessant incloure a la rúbrica alguns exemples per aclarir aquests descriptors.

• Cal una escala de qualificacions per avaluar cada descriptor, i la tasca sencera.

En general, i de manera més planera diríem que una bona rúbrica ha de contenir, i deixar 
clar, què avaluarem, per a què i com. Els estudiants, en conèixer-la, han de poder copsar a 
simple vista quins són els coneixements, hàbits i habilitats procedimentals que més 
comptaran a l'hora d'avaluar-los, quines tindran més valor i quin valor tindran.

Les rúbriques es presenten sovint de manera gràfica, en una taula, o mapa mental. 
En aquests mapes mentals cal especificar clarament quins nivell d'assoliment dels 
continguts esperem per a poder obtenir diferents nivells de nota, així com els descriptors o 
ítems que ens donaran la seguretat de que s'han assolit. Les escales poden ser molt 
variades. Des del simple sí o no, fet o no fet, assolit o no assolit, passant per les notes 
habituals: excel·lent, notable... fins escales numèriques de base 10, o fins i tot 100.

No oblideu incloure els hàbits en una rúbrica: assistència a classe, actitud, ordre...
No cal dir que en el cas d'infants amb necessitats educatives especials, de qualsevol mena, 
cal dissenyar rúbriques adequades i adaptades, molt personalitzades. 
Si ús plau, compartiu les rúbriques amb els companys i companyes, són una eina molt 
valuosa de coordinació del professorat en cicles i en claustres. 

Hi ha eines a Internet que us poden ajudar en aquesta tasca:  http://rubistar.4teachers.org

Us deixo, a la pàgina següent, un exemple de rúbrica de la Neus Sanmartí.
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