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1. RESUM:  

Presentem el procés de creació d’una rúbrica per a l’avaluació del gènere exposició oral en grup 
útil per a diferents àmbits acadèmics. Per dissenyar-la hem tingut en compte tots els agents 
implicats (professors, investigadors i estudiants) i disciplines de tres àmbits acadèmics diferents. A 
partir d’aquesta rúbrica, hem dissenyat una plantilla d’avaluació informatitzada i gratuïta, que 
permetrà l’avaluació automatitzada dels estudiants i l’autoavaluació i coavaluació interpares. 

 

2. ABSTRACT:  

This paper presents the elaboration process of a rubric for the assessment of group oral 
presentations as a genre, to be used in different academic fields. Throughout the process, we 
have considered all the agents involved (lecturers, researchers and students) and disciplines 
belonging to three different fields. Based on this rubric, we have designed a free electronic 
assessment template, which will allow students to be assessed by lecturers, and to assess 
themselves and their fellow students. 

 

3. PARAULES CLAU: 4-6  
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5. DESENVOLUPAMENT:  

1. Motivació i objectius 
L’ensenyament i aprenentatge d’un gènere discursiu com l’exposició oral en grup és present en 
tots els nivells educatius. En el nostre cas, ens centrem en l’ensenyament i aprenentatge d’aquest 
gènere en l’àmbit universitari. Fins ara, cada equip docent avaluava les exposicions orals 
acadèmiques en grup amb uns criteris propis ad hoc per a cada disciplina i fins i tot per a cada 
pràctica concreta. En el marc del projecte ASCOMACIN, vam creure que era necessari i possible 
crear una rúbrica d’avaluació comuna per a totes les disciplines per a l’avaluació de la 
competència comunicativa acadèmica, fruit de la negociació dels aspectes més importants del 
gènere exposició oral grupal amb tots els agents implicats (professors, investigadors i alumnes), 
de manera que tots els estudis universitaris poguessin avaluar el gènere discursiu que ens ocupa 
d’una manera similar. Aquest és el primer objectiu que ens hem proposat en aquest article, 
presentar com s’ha fet aquesta rúbrica i què conté. 

El segon objectiu d’aquest article és presentar la rúbrica digital informatitzada que hem creat 
(Corúbrica ASCOMACIN), disponible des de qualsevol compte de Drive, que posarem a l’abast de 
la comunitat docent i investigadora i que cada equip podrà adaptar a les seves particularitats 
d’avaluació concretes. 

2. Antecedents i context 
Tot i que existeixen ja diversos estudis que miren d’establir pautes didàctiques per a 
l’ensenyament-aprenentatge del discurs oral, tant en l’àmbit acadèmic com en el professional 
(Calsamiglia i Tusón, 1999; Pino, 2000; Vázquez, 2001; Castellà, 2004; Vilà, 2001 i 2005; Dolz i 
Schnevwly, 2006; Dolz i Gagnon, 2008; Briz, 2008; Cortés Rodríguez i Muñio, 2012), encara són 
molt pocs els estudis que plantegin la necessitat d’avaluar els gèneres orals d’una forma clara i 
consensuada (Ducasse, 2009; Ockey i Li, 2015). No hem trobat, però, propostes per a 
l’aprenentatge-ensenyament de l’avaluació de les exposicions orals en grup i aquesta és doncs 
una de les aportacions d’aquest article. 

El context en què es realitza aquesta investigació és, d’una banda, el projecte ASCOMACIN 
(Avaluació Sostenible de la Competència Comunicativa Interdisciplinària), projecte d’innovació 
docent subvencionat pel CLIK de la Universitat Pompeu Fabra (CQUID, MODALITAT A. 21 PlaCLIK 
2017-2018 1) i, de l’altra, el projecte ECODAL (Evaluación de la competencia discursiva de 
aprendices adultos plurilingües: detección de necesidades formativas y pautas para un 
aprendizaje autónomo), projecte de recerca del Mineco, l’Agencia Estatal de Investigación i el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ECODAL, EDU2016-75874-P (AEI/FEDER, UE)). 
Concretament els àmbits implicats són el de les ciències del llenguatge i la traducció, el de la 
biomedicina i el de les ciències econòmiques. Les assignatures en què es duu a terme la recollida 
de dades són concretament cinc: Lengua Española i Introducció a la Universitat, del grau en 
Traducció i Interpretació; Lengua española en contexto, del Màster en Formació de professorat 
d’espanyol com a llengua estrangera; Seminari d’Economia Europea, dels graus d’Economia i 
Administració i direcció d’Empreses i International Bussiness; Biologia Integrada I, dels graus en 
Biologia Humana i Medicina. 

Tal com indiquen Martín-Peris et al. (en avaluació) l’avaluació de la competència comunicativa té 
implicacions didàctiques, evidentment, però també de recerca, pel fet que implica la translació 
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d’uns coneixements científics a l’aula amb la finalitat de negociar-los amb els alumnes perquè els 
puguin aplicar en la producció textual acadèmica i també en la seva vida professional.  

3. Metodologia: construcció de la rúbrica per a l’avaluació de l’exposició oral en grup  
Els estudis de referència sobre avaluació indiquen la necessitat d’una avaluació consensuada per 
part de tots els agents implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge (Genthon, 1991; 
Grupo EVA, 1996; Atienza, 1998). Per això en aquest treball, apostem per la necessitat d’una 
negociació explícita amb els estudiants dels indicadors d’èxit de cada gènere, ja que sovint no 
s’especifica amb prou claredat ni detall allò que s’espera dels estudiants en activitats 
comunicatives com l’exposició oral en grup i, en conseqüència, els estudiants no saben què 
s’espera d’ells ni com se’ls avaluarà. En aquesta avaluació comunicativa hem de posar en comú amb 
els estudiants els conceptes que volem avaluar perquè puguin arribar a copsar què vol dir fer una 
bona exposició oral grupal. Aquesta avaluació hauria d’integrar, doncs, el procés d’ensenyament-
aprenentatge com una activitat més d’aula que permetés sistematitzar-ne l’avaluació. 

3.1. Recollida de dades 
El primer pas que ens vam plantejar va ser quins estudis podrien ser òptims per recollir les dades i 
posar a prova la nostra rúbrica. Vam escollir estudis de tres àmbits diferents dels que s’impartien 
a la Universitat Pompeu Fabra: àmbit de les ciències del llenguatge, àmbit de la biomedicina i 
àmbit de les ciències econòmiques; vegeu apartat 2. Antecedents i context.  

Concretament per a la construcció del corpus de documents que ens havia de dur a extreure 
dades per a la rúbrica consensuada vam recollir plans docents, entrevistes amb el professorat i 
alumnat i gravacions d’aula d’exposicions orals en grup. Tot aquest material està recollit seguint 
els patrons ètics de la UPF i la legislació espanyola i europea vigent amb relació a la protecció de 
les dades i disposem del consentiment informat de tots els participants.  

Dels plans docents, hem analitzat com es presenten i s’expliquen les competències discursives 
sobre l’exposició oral en grup, que en els estudis de l’àmbit de les ciències del llenguatge són 
competències bàsiques, però en els altres àmbits són competències transversals. 

Per a la preparació de les entrevistes vam tenir en compte els treballs de Corcelles et al. (2015) i 
Castelló i Mateos (2015), per tal de plantejar algunes de les qüestions que s’haurien de tractar en 
entrevistes semidirigides al professorat i alumnat que participa al projecte per copsar-ne l’opinió. 

De tot això, més de la revisió de la bibliografia esmentada a l’apartat dels antecedents, n’ha sorgit 
una rúbrica que recull tots els punts de vista dels agents implicats sobre com seria ideal avaluar 
una exposició oral en grup. A l’apartat següent expliquem els passos que hem seguit per crear-la. 

3.2. Integració de totes les dades en una rúbrica entenedora 
Un cop vam tenir tot el material recollit (plans docents, entrevistes i gravacions d’aula) el que 
vam fer va ser intentar sistematitzar totes les dades seguint els criteris que hem establert al 
projecte ECODAL, essencials per poder afrontar l’ensenyament-aprenentatge dels gèneres 
discursius d’una manera situada (Martín Peris et al. (en avaluació)): dimensió sociocultural (en 
què hi ha el context global del gènere), dimensió pragmàtica (en què es defineix el context 
concret del gènere exposició oral en grup, en el nostre cas), i la dimensió textual (estructura 
textual i components lingüístics), vegeu imatge 1.  

Així vam començar a crear un primer model de rúbrica que recollís tot el que teníem en cada una 
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de les dimensions d’anàlisi. Per tal d’estar segurs que recollíem totes les veus implicades, vam 
incloure a la primera versió de la rúbrica totes les indicacions per a cada un dels nivells d’anàlisi, 
marcant en colors diferents en el marc de quina assignatura s’havien recollit, tal com els 
trobàvem expressats al corpus. Vegeu imatge 2. 

Més endavant, vam analitzar la primera proposta de rúbrica proposada i ens vam adonar de tres 
aspectes que calia millorar, que ens van fer redefinir la proposta: 

a) Per tal d’estar segurs que teníem tots els indicadors necessaris, consultaríem la bibliografia que 
constava a l’apartat d’antecedents i context i, si era pertinent, afegiríem o matisaríem algun altre 
criteri. En aquest moment vam constatar que no hi havia referències bibliogràfiques sobre el 
gènere exposició oral en grup. 

b) La proposta havia de ser vàlida per a tota la comunitat universitària i els agents implicats, per 
tant, no podríem pretendre que els professors no avesats en els criteris del domini del gènere (ni 
menys encara, l’alumnat) entengués criteris usats per a la recerca en la definició dels gèneres; 
sinó que calien unes etiquetes més entenedores, d’un nivell més divulgatiu. 

c) La proposta contenia en alguns casos força repeticions dels criteris, perquè evidentment 
diversos estudis avaluaven d’una forma similar l’exposició oral en grup. Per això calia reformular 
els criteris inicials, per tal d’arribar a una proposta de consens, senzilla i entenedora, sense 
repeticions, per a tota la comunitat. 

D’aquesta segona revisió, va sortir una altra versió de rúbrica, la final, en què a més a més vam 
mirar de simplificar al màxim la verbalització de cada un dels criteris, ja que després havíem de 
convertir aquesta rúbrica en una d’informatitzada. 

Així la rúbrica va quedar dividida en un total de set criteris, que estan d’acord amb les diferents 
dimensions que caracteritzen un gènere del discurs segons proposem al projecte ECODAL, 
concretades aquí en els trets que caracteritzen el gènere exposició oral en grup que estudiem, 
més aclaridors per als estudiants de totes les disciplines. Per a cadascun d’aquests criteris hem 
desglossat una sèrie d’indicadors d’èxit, que caldrà negociar amb els estudiants per a cada 
assignatura, i que el professorat podrà modificar segons les seves necessitats. Per a cada criteri i 
indicador hem establert un percentatge d’avaluació, ja que més endavant la rúbrica 
informatitzada ens demanarà aquestes dades. 

I. Estructura textual (18 % de la qualificació, 3 % cada indicador d'èxit) 
II. Contingut (40 % de la qualificació, 5 % cada indicador d'èxit) 
III. Estratègies verbals per mantenir l’atenció de l’audiència (6 % de la qualificació, 1 % cada 
indicador d'èxit) 
IV. Estratègies no verbals per mantenir l’atenció de l’audiència (7 % de la qualificació, 1 % cada 
indicador d'èxit) 
V. Participació grupal (12 % de la qualificació, 2 % cada indicador d'èxit) 
VI. Registre i repertori lingüístic (12 % de la qualificació, 3 % cada indicador d'èxit) 
VII. Suport audiovisual (si s'escau, 5 % de la qualificació, 1 % cada indicador d'èxit) 

A mode d’exemple, desglossem els indicadors d’èxit del criteri V. Participació grupal, ja que és un 
criteri que no hem trobat recollit en cap treball anterior —els estudis previs que estudien el 
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gènere exposició oral no tracten les exposicions orals en grup. Aquesta és, per tant, una de les 
aportacions més importants d’aquest article. 

V. Participació grupal (12 % de la qualificació, 2 % cada indicador d'èxit) 

1. Tots els membres del grup contribueixen al desenvolupament de la presentació. 
2. Les diferents parts del discurs estan relacionades i tots els membres del grup poden 

respondre preguntes de qualsevol de les parts de manera clara i ben argumentada. 
3. El temps d'intervenció de cada membre és equilibrat. 
4. El contingut exposat per cada membre és equilibrat en relació amb els altres. 
5. Tota l’exposició forma una unitat (ex.: que no hi hagi superposicions, però sí referències 

creuades). 
6.  S’utilitzen recursos explícits per al canvi d'orador. 

Taula 1 

D’aquesta manera, la rúbrica final no informatitzada té un aspecte com el que es pot observar a la 
imatge 3.  

4. La CoRúbrica digitalitzada 

Paral·lelament a tota la tasca de creació de la rúbrica especificada a l’apartat 3, vam analitzar 
diferents programes de rúbriques d’avaluació informatitzades disponibles. Com que creiem en la 
necessitat de fer una recerca i innovació responsables, teníem clar que volíem implementar la 
nostra rúbrica en un programa gratuït, perquè el preu no fos un obstacle per a la utilització de 
l’eina que hem creat i que fos fàcilment adaptable per a qualsevol usuari. 

Volíem també que, en la mesura del possible, l’eina no només permetés l’avaluació dels 
estudiants per part del professorat, sinó també l’autoavaluació i la coavaluació, ja que creiem, 
com ja hem indicat més amunt, en la necessària negociació per a l’aprenentatge dels criteris 
d’èxit del gènere. Si els alumnes poden autoavaluar-se i coavaluar-se entre ells, la presa de 
consciència dels trets que ha de tenir el gènere exposició oral grupal serà necessàriament més 
gran; implicarà un aprenentatge efectiu que farà incrementar la satisfacció i rendiment dels 
estudiants, i alhora facilitarà el seu aprenentatge autònom i col·laboratiu. 

L’eina escollida és Corubricks, un complement per a fulls de càlcul de Google Drive que permet fer 

un procés complet d'avaluació amb rúbriques. Serveix perquè el professor avaluï els alumnes (o 

grups d'alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells o 

s’autoavaluin.  

La CoRúbrica ASCOMACIN que hem creat és, doncs, una plantilla de rúbrica interdisciplinària 

creada especialment per facilitar i optimitzar l’avaluació d’exposicions orals grupals, integrada 

dins l’eina informàtica CoRubrics. És una rúbrica binària (de resposta sí/no) formada per set 

apartats amb diferents indicadors que permeten avaluar els diferents aspectes fonamentals d’una 

exposició oral en grup i que és hereva de la rúbrica no digitalitzada que hem creat en el marc del 

projecte (vegeu apartat 3). 
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Cadascun dels indicadors de cada apartat té assignat un percentatge i la suma total dels 

percentatges de tots els indicadors és 100. Els títols dels apartats estan marcats amb percentatge 

0 (imatge 4), perquè no són elements directament avaluables —només ho són els indicadors. 

Aquests percentatges són imprescindibles perquè els resultats de l’avaluació final siguin 

correctes, per tant, si es modifica algun dels percentatges, cal assegurar-se que els títols dels 

apartats sempre tinguin assignat un valor 0 i que la suma total sempre sigui 100. En cas contrari, 

les fórmules per treure la nota mitjana no funcionarien correctament. Així doncs, si, per exemple, 

es vol eliminar algun indicador perquè no és aplicable l’activitat a avaluar, caldrà eliminar el 

percentatge que tenia assignat i repartir-lo entre els altres indicadors. D’aquesta manera, la 

CoRúbrica ASCOMACIN esdevé una eina informatitzada sostenible en el temps i adaptable els 

diferents canvis que puguin necessitar els docents per a la seva matèria, ja que la gestió és molt 

senzilla.1  

Un cop assignats tots els percentatges, caldrà omplir la informació dels alumnes i els professors 

que participin en l’activitat avaluable. Per fer-ho, caldrà modificar les pestanyes que es troben a la 

part inferior de la CoRúbrica. La primera fa referència a la rúbrica, la segona, a la llista amb la 

informació de l’alumnat i la tercera, a la llista amb la informació del professorat (vegeu imatge 5). 

Si es fa clic a la pestanya número 2 (Alumnes), es pot afegir el nom i les adreces dels estudiants 

que entren en el procés d’avaluació (imatge 6): 

Si es fa clic a la tercera pestanya (Professorat), es poden afegir les adreces de tot el professorat 

implicat en l’avaluació de l’exposició oral en grup (imatge 7): 

Després es crea un formulari que s’envia a tots els agents implicats en l’avaluació per tal que 
puguin entrar les notes de l’exposició oral en grup realitzada. El professorat, o els estudiants, si és 
el cas, només haurà de contestar el formulari binari com el que presentem a la imatge 8. 

Finalment, només caldrà fer que la CoRúbrica ASCOMACIN processi les dades per calcular la nota 

dels estudiants, incloent-hi els paràmetres de la coavaluació o l’autoavaluació segons convingui. A 

més a més d’obtenir la nota mitjana de cada tipus d’avaluació, també s’obtindrà una Nota global 

que es calcularà a partir del pes que s’atorgui a cada tipus d’avaluació (coavaluació, autoavaluació 

i avaluació del professorat). Aquests percentatges sempre es poden canviar manualment, tenint 

en compte que perquè el càlcul sigui correcte, com sempre, el resultat final haurà de sumar 100 

(vegeu imatge 9). 

En conclusió, des de la CoRúbrica ASCOMACIN, es podrà enviar la nota als estudiants, incloent-hi 
la part de les notes que es consideri pertinent i, si es vol, comentaris de l’avaluació fets tant per 
part del professorat, com per part dels companys d’assignatura (vegeu imatge 10). 

                                                           
1
 Hem creat també una manual de la CoRúbrica ASCOMACIN destinat al professorat. 
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La CoRúbrica ASCOMACIN que hem creat permet avaluar fàcilment exposicions orals en grup i la 

creació d’un formulari en línia automàtic pot ser útil fins i tot per a l’avaluació dels estudiants en 

el transcurs de l’exposició oral en grup, sempre que es disposi d’algun dispositiu electrònic per 

anar introduint la resposta binària que es necessita. De la mateixa manera, l’alumnat podrà 

coavaluar, in situ, l’exposició oral dels seus companys. A més a més, si la rúbrica es passa més 

d'una vegada amb el mateix grup (ja sigui per veure’n l’evolució o perquè millorin les tasques), es 

disposarà de diversos fulls de resultats que permetran comparar de forma àgil les dades. 

6. Conclusions 

En aquest article ens havíem plantejat dos objectius, que hem assolit: 

1) Presentar la creació d’ una rúbrica d’avaluació comuna per a totes les disciplines per a 
l’avaluació del gènere exposició oral en grup, fruit de la negociació dels aspectes més importants 
amb tots els agents implicats (professors, investigadors i alumnes) de manera que tots els estudis 
universitaris puguin avaluar el gènere discursiu que ens ocupa d’una manera similar. En aquest 
sentit volem indicar que una de les aportacions d’aquest treball és la creació d’una rúbrica per a 
l’ensenyament-aprenentatge i avaluació de les exposicions orals en grup, ja que fins ara aquest 
gènere concret encara no havia estat descrit. 

2) Presentar la rúbrica digital informatitzada que hem creat (CoRúbrica ASCOMACIN), disponible 
des de qualsevol compte de Drive, que posarem a l’abast de la comunitat docent i investigadora i 
que cada equip podrà adaptar a les seves particularitats d’avaluació concretes. 

Creiem que és important assenyalar que la creació d’aquesta plantilla d’avaluació suposa un pas 
important en la creació de materials sostenibles en el temps i disponibles per a tota la comunitat 
universitària, reforçant la línia d’una recerca i innovació responsables. A més a més, el fet que 
permeti la negociació dels estudiants en els criteris d’avaluació i la seva participació a través de la 
coavaluació i/o autoavaluació segurament influirà en la satisfacció dels estudiants i en la millora 
de l’aprenentatge autònom i col·laboratiu. 

Hem d’assenyalar tanmateix que en el moment de presentar aquest article resta encara provar 
aquesta rúbrica en les assignatures implicades per mesurar la satisfacció de tots els agents 
implicats amb la CoRúbrica, mitjançant qüestionaris, entrevistes semidirigides i/o focus grup. Tant 
els resultats del projecte com la rúbrica i la rúbrica informatitzada proposada es posaran a 
disposició de la comunitat educativa i investigadora un cop finalitzat el projecte, de manera que 
hauria de ser fàcilment replicable per a altres estudis en què la comunicació sigui una 
competència tant bàsica com transversal. 
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5.1. FIGURA O IMATGE 1:  

 

5.2. FIGURA O IMATGE 2 
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5.3. FIGURA O IMATGE 3 

 

5.4. FIGURA O IMATGE 4 
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