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Els resultats dels estudiants, indicador
rellevant de la qualitat
(Ramsden, 2003; ENQA, 2009; Campbell,
Middlehurst & Lawton, 2015)

Un projecte d’innovació docent:
del feedback al feeedforward

L’avaluació, pedra angular de l’aprenentatge
(Biggs, 2003; Gibbs & Simpson, 2009; Stobart,
2010; Rodríguez & Gómez, 2012)

Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible
(Projecte REDICE 14-966)
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"L'objectiu del feedforward
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Qüestionaris a Moodle

Treball d’autoavaluació de
la competència de treball
en grup

Instruments de recollida d’informació
1. Rúbrica d’anàlisi del tipus feedback.
2. Qüestionari d’anàlisi de satisfacció i percepció
d’aprenentatge de l’alumnat.
3. Qüestionari d’anàlisi de satisfacció i percepció de
rendiment del professorat.
4. Anàlisi d’actes de qualificacions.
5. Anàlisi del grau d’utilització del feedback rebut en tasques
posteriors (feedforward) a partir de:
a)
b)
c)

l’opinió de l’estudiant;
l’opinió de l’avaluador i
l’anàlisi de les pròpies evidències de treball.

6. Altres instruments específics per a cada experiència.
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Experiència UB-OGIE: Ús del Twitter i
avaluació entre iguals
Diagnòstic: baixes qualificacions, baixa motivació, poca percepció de la dimensió
organitzativa dels fenòmens educatius

Avalua
tweets T.2:
Qualitativa i
quantitativament

Tweets T.2

T.4
T.5
Avalua
tweets T.3:
Qualitativa i
Quantitativament
+
Ha emprat el què
li vaig dir? Com?
+
Jo he emprat allò
que em van dir?

Tweets T.3

69 matriculats
62 usuaris Twitter
56 qüestionaris

Resultats de la percepció dels
estudiants

Utilitat del feedforward

• Valoren la utilitat (tant del feedback que han
donat com del rebut) per millorar les tasques
futures i motivar l’aprenentatge
• Diuen que els ha servit per millorar les
opinions que escrivien (T3 i T4) i per cercar
informació més rellevant (T5).
• Diuen haver comprovat el que els companys
apliquen allò que ells/es els havien dit.

6. To acquire and develop the specific subject
competencies
5. To know the specific subject content
4. To improve formal aspects (writing, spelling,
presentation, style)
3. To be motivated to keep working

2. To improve the learning process
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Ha emprat el teu company allò que li
vas dir?

Com has fet servir el què et van dir?
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Però algunes dades no són tan
positives

Reptes de futur

• No hi ha gaire relació entre les notes de
l’experiència amb Twitter i les notes de
l’assignatura (Coef Pearson r=0,32).
• Millora la mitjana de qualificacions de
l’assignatura passant de 6,05 a 6,69 (no
directament atribuïble a aquesta experiència)
• No millora la qualificació atorgada pels companys
als tweets a mida que es progressa en els blocs

• Identificar tipologia de feedforward (contingut,
estructura, agents implicats, freqüència i
suport) que impacta més en la millora del
rendiment.
• Automatitzar processos per fer-los sostenibles
però alhora poder personalitzar l’ajut.
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ecano@ub.edu

MOLTES GRÀCIES
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