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QUE S'HA D'AVALUAR? COM S'HA D'AVALUAR?
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La pregunta sobre el que hem d ' avaluar fa referencia a l'objecte de
l'avaluaci6, es a dir, descriu el fenomen, el fet, la situaci6 ,... que es preten
mesurar per , despres , formular un judici de valor i prendre decisions. La
formaci6 universitaria ha enfocat tradicionalment l'avaluaci6 des de la
perspectiva d'un curriculum organitzat en assignatures . La mesura, aleshores,
s'efectua sobre el coneixement disciplinari propi de cada materia i tracta,
frequentment , d'establir el grau de domini de 1'ambit de coneixement en
giiesti6 . El suposit implicit es que la suficiencia en cada materia genera una
suficiencia global i integrada dels aprenentatges . Val a dir , que aquest
paradigma avaluatiu ignora el control dels processos de sintesi que els
estudiants han de fer per assolir la integraci6 plena de coneixements i la seva
traducci6 a la practica professional.

Podem , per6, establir que el que conve avaluar no es tant el conjunt de
sabers com la capacitat del subjecte per aplicar el coneixement , resoldre
problemes o cercar alternatives originals . Des d ' aquesta perspectiva , l'objecte
de 1'avaluaci6 fa referencia a les competencies , es a dir, als conjunts d'habilitats
cognitives i psicomotrius i de disposicions actitudinals que un individu es
capac de mostrar front a situacions reals o simulades . Aquesta optica pren corn
a referencia les realitzacions desitjables en un professional ; es recolza , per tant,
en un perfil professional i preten garantir al maxim els graus d'execuci6 i
practica.

Ambd6s models tenon, sens dubte, avantatges i inconvenients . El primer es
el que millor s'identifica amb la classica formaci6 academica i assegura prou
be l'acces al coneixement dels ambits disciplinaris . El segon privilegia el
<saber fer >> i, en consequencia, una practica fiable encara que amb rise que en
certes ocasions aquesta no estigi prou fonamentada.

La formaci6 medica en l ' actualitat acull ambd6s models ja que els estudis
de llicenciatura s6n eminentment disciplinaris i, en canvi , en la formaci6
d'especialitat es tendeix mes cap a un model competencial.
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Si es to decidit l'objecte d'avaluacio -i les finalitats- hem de plantejar la

giiestio del com avaluem. En aquest cas, hem de tenir en compte certs principis

basics aplicables a qualsevol tipus d'avaluacio. Entre d'altres, es poden apuntar

els segiients:

(i) Principi d'unitat: fa referencia al fet que tota l'avaluacio implica tres

tipus d'accions: mesurar, formular judicis i prendre decisions.

(ii) Principi de globalitat: l'avaluacio aplega tant la valoracio del producte

final com la dimensio contextual i el propi disseny i proces de formacio.

(iii) Principi de continuitat: l'avaluacio no es un acte puntual o esporadic,

es un proces que s'inicia en el moment de la concepcio de la formacio i

continua, adhuc despres d'haver finalitzat -avaluacio diferida-.

(iv) Principi de consistencia: l'avaluacio ha de reunir una serie de requisits

tecnics entre els quals destaquen la validesa, la fiabilitat i la neutralitat.

(v) Principi d'incidencia: implica que el proces formatiu pel que fa a tots els

seus elements es veu afectat per l'avaluacio.

L'aplicacio de l'avaluacio, un cop satisfets aquests principis, variara en

funcio de:
(i) L'objecte de l'avaluacio.

(ii) El grup destinatari de l'avaluacio.

(iii) El cost economic assumible.

(iv) Cultura d'avaluacio del pais i del col•lectiu a avaluar.

(v) Suport tecnic disponible (recursos humans i infrastructura).
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