
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia sobre competències  
 
 
Aprenentatge per competències 

 
Alart, Núria.  Competències Segle XXI (2009) 
<http://www.slideshare.net/nalart/competncies-segle-xxi> [Consulta: setembre de 2012].  
Visió sobre els canvis en el paradigma de l’ensenyament tenint en compte els canvis socials, econòmics 
(societat del coneixement), Internet.  
 
Alart, Núria.  Competències bàsiques (2009) 
<http://www.slideshare.net/nalart/competncies-bsiques-presentation-950703> 
[Consulta: setembre de 2012].  
Explicació del concepte competència i dels elements que la conformen: factors que intervenen en 
l’ensenyament per competències, modificació del currículum, etc. 
 
Alart, Núria. Competències des de les intel·ligències: una nova mirada (2009) 
<http://www.slideshare.net/nalart/competncies-des-de-les-intelligncies-una-nova-mirada> [Consulta: 
setembre de 2012]. 
Com considerar les intel·ligències múltiples dins l’ensenyament per competències. 
 
Alart, Núria . Avaluació competencial (2010) 
http://www.slideshare.net/nalart/avaluacio-competencial-2010 
L’avaluació en el marc competencial: funció pedagògica, criteris i indicadors, instruments i activitats.  
 
Alart, Núria. La pràctica docent competencial. Nous reptes al segle XXI (2011) 
<http://www.slideshare.net/nalart/la-prctica-docent-competencial> [Consulta: setembre de 2012]. 
El canvi de paradigma en l’educació comporta transformar la informació en coneixement general i 
pensament propi. Perquè això passi cal tenir en compte tres aspectes: la diversitat cognitiva (valors, 
autoconeixement), Internet com a eina col·laborativa i l’avaluació reflexiva.  
 
Alart, Núria. Avaluació competencial. Diferents maneres d’avaluar l’aprenentatge [Tortosa] (2012) 
<http://www.slideshare.net/nalart/avaluaci-competencial-maig-2012> [Consulta: setembre de 2012].  
Elements per fer una avaluació eficaç i significativa que serveixi per demostrar un aprenentatge a l’alumnat i 
al professorat. Funcions de l’alumnat i del professorat en l’avaluació, estratègies i instruments d’avaluació i 
l’avaluació com a eina per al canvi metodològic.  
 
Aprenentatge Reflexiu i Col·laboratiu a la formació de persones adultes (ARC). Treball per competències 
[Barcelona: Departament d’Ensenyament. Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults] (2008). 
<https://sites.google.com/site/formacioarc/Introduccio/l-aprenentatge-en-l-accio-s-apren-fet/treball-per-
competencies> [Consulta: setembre de 2012] 

Zabala, Antoni ; Arnau, Laia . Què entenem per competències?  
Sanmartí, Neus . Què ens aporta el concepte de competència?  
Vidal, Josep . El currículum del GES en competències clau 
Esteve, Olga . Seqüència de bastiment. Aprenentatge Reflexiu i Col·laboratiu. 

Web que presenta diferents documents sobre com treballar les competències bàsiques en educació. 



 
Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. [Barcelona:Graó] núm. 051 (Abril, Maig, Juny 2010): 
Competències i didàctica de la llengua. 
Monogràfic on diversos autors opinen sobre: Competències lingüístiques. Competències en didàctica de la 
llengua; Els mestres i les competències; Preguntes obertes a la noció de «competència»; Les competències 
i l'ensenyament de la gramàtica; La competència en comunicació audiovisual. 
 
Canals, Roser . Avaluar els aprenentatges competencials [Sabadell] (2011) 
<http://www.slideshare.net/RoserCanals/avaluar-els-aprenentatges-competencials> [Consulta: setembre de 
2012]. 
Com podem enriquir les activitats d’avaluació des de la perspectiva de l’aprenentatge per competències.  

 
Coll, César.  “Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un 
remedio”. Aula de Innovación Educativa. [Barcelona: Graó], núm. 161 (2007). 
També disponible en línia 
<http://educacion.tamaulipas.gob.mx/formacion/cursos_2011/PB17/C%E9sar%20Coll%20Las%20competen
cias.pdf> [Consulta: setembre de 2012] 
El concepte competència i els canvis que comporta aplicar l’aprenentatge per competències en les 
propostes pedagògiques i didàctiques que s’apliquen actualment en l’educació escolar. 
 
Dzib, Alma. La enseñanza por competencias y su incompetencia para comprender el aprendizaje 
<http://neurocognicionyaprendizaje.blogspot.com.es/2012/05/la-ensenanza-por-competencias-y-su.html> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Reflexió sobre les contradiccions entre què i com s’ensenya, i les habilitats i actituds que requereix el món 
laboral. 
 
“Educación y competencias”. Bordón. Revista de pedagogía. (2011) Vol. 63, Número 1 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=236&clave_
busqueda=275199> [Consulta: setembre de 2012] 
Articles de diferents autors sobre l’aplicació de les competències en l’ensenyament obligatori: el concepte 
de competències, seqüències didàctiques, formació del professorat, disseny i planificació per avaluar 
competències. 
 
Equip LIC de l’Hospitalet. Programació de Llengua i Competències (2008) 
<http://www.slideshare.net/ATC/programacio-de-llengua-i-competencies> [Consulta: setembre de 2012] 
El nou currículum de l’ensenyament obligatori, justificació dels canvis que comporta l’ensenyament per 
competències. 
 
Esteve, Olga ; Zinka Carandell . Innovar al centre: Eines per al canvi metodològic en el treball per 
competències [Barcelona: Departament d’Educació] (2008-2009) 
<http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/practica_reflexiva/centre/eines_per_al_canvi3.p
df > [Consulta: setembre de 2012]. 
Materials que serveixen per orientar els formadors que assessoren centres formatius en el treball per 
competències.  
 
Evaluación del aprendizaje. Enfoque centrado en competencias [Mèxic: Universidad de Guadalajara. 
Sistema de Educación Media Superior] 
<http://www.slideshare.net/Azucenacortes/evaluacin-competencias-2522530> 
[Consulta: setembre de 2012] 
L’avaluació per competències: principis, propòsit de l’avaluació, què avaluar, actors de l’avaluació, 
moments de l’avaluació, passes per avaluar, métodes i tècniques. 
 
Grau, Ramon. Què vol dir treballar per competències? (2009) 
<http://www.slideshare.net/rgrau/qu-vol-dir-treballar-per-competncies> [Consulta: setembre de 2012] 
Ser competent vol dir: saber usar interactivament estris intel·lectuals necessaris per a la societat del segle 
XXI; actuar de forma autònoma per desenvolupar la identitat personal; i saber interactuar amb grups 
heterogenis. 
 
Guim, Jordi. Les Competències i la metodologia PBL ( 2011) 
<http://www.slideshare.net/guimjordi/competencies-7373056> [Consulta: setembre de 2012] 
Document sobre els factors que hi intervenen, tipus de competències bàsiques, com ensenyar-aprendre 
les competències, processos mentals, tipus d’avaluació, etc. 



 
L'avaluació en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). (desembre 2008)   
<L'avaluació en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)>  
[Consulta: setembre de 2012] 
Aquest document aporta elements que permeten tenir una noció clara de quins són alguns dels 
instruments bàsics d'avaluació més útils per a les titulacions dels estudis de grau a la UPC en el marc de 
l'EEES 
 
“Lenguas integradas y competencias básicas”. Aula de Innovación Educativa. [Barcelona: Graó] núm. 205 
(octubre, 2011) 
Monogràfic amb articles teòrics i pràctics de diferents autors que tracten l’ensenyament integrat de 
llengües a partir de situacions comunicatives amb enfocament per competències. 
 
Relació de competències bàsiques [Barcelona: Departament d'Ensenyament. Consell Superior d'Avaluació 
del Sistema Educatiu] (2003)  
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_25861756_1.pdf> [Consulta: setembre 
de 2012] 
Document on es descriuen amb detall les competències bàsiques en l’educació escolar i la metodologia per 
a la seva identificació i gradació.  
 
Rosell, Xavier . Com avaluar les ABP. Avaluació formadora i sumativa 
<http://www.slideshare.net/xavierrosell/com-avaluar-laprenentatge-basat-en-problemes> [Consulta: 
setembre de 2012] 
Com avaluar l’aprenentatge basat en problemes: construir el coneixement amb activitats, facilitar 
instruments d’avaluació, l’autoregulació. 
 
Sanmartí, Neus. Què ens aporta el concepte de competència? Jornada sobre l’ensenyament i 
l’aprenentatge per competències en el nou currículum del GES. (2008)  
<http://www.slideshare.net/centrederecursos/competncies-adultsppt-neus-sanmart-presentation> [Consulta: 
setembre de 2012] 
Què comporta desenvolupar el currículum per competències: aspectes didàctics, organització del treball, 
comunicar-se per aprendre i l’autoregulació. 
 
Sanmartí, Neus.  La evaluación vista como un processo de autoregulación (2008) 
http://bgune04.net/materiales/NeusSanmartiEvaluacion2.pdf 
Components del procés d’autoavaluació, avaluar d’acord amb els objectius, millora de resultats amb 
l’autoregulació. 
 
Sanmartí, Neus. Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc 
del currículum per competències (2010) 
<http://www.escolamartamata.cat/wp-content/uploads/2012/05/avaluar-per-aprendre_Neus-Sanmarti.pdf> 
[Consulta: setembre de 2012] 
En el currículum per competències, l’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge, 
atès que ha de permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques 
de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges. 
 
Serra, Neus; Iglesias, Consol.  Competències bàsiques. [Girona: Departament d’Educació. Serveis 
Territorials de Girona (2010) 
http://www.slideshare.net/parcaigues/power-point-jornada-sobre-competncies-bsiques-primria-caterina-
5725935 [Consulta: setembre de 2012] 
Finalitats del currículum per competències i l’aplicació a la pràctica docent.  
  
Tobón, Sergio; Pimienta, Julio H.; Garcia, Juan A.  Aprendizaje i evaluación por competencias. 
Secuencias didacticas. México: Pearson Educación México, 2010.  
També disponible en línia <http://es.scribd.com/doc/53111104/Libro-Secuencias-Didacticas-Aprendizaje-y-
Evaluacion-de-Competencias> [Consulta: setembre de 2012] 
Canvis que es produeixen en la didàctica i l’avaluació a partir de l’aprenenatge per competències. 
 
Villa, Aurelio; Poblete, Manuel (dir.). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la 
evaluación de las competencias genéricas. Bilbao: Universidad de Deusto; Ediciones Mensajero, 2007.  
<http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_Basado_en_Comp
etencias.pdf> [Consulta: setembre de 2012] 



Proposta que intenta delimitar les competències essencials en les professions que genera la universitat: les 
competències que es consideren necessàries en el món actual han de ser determinades no només per les 
universitats sinó amb la participació de les entitats laborals i professionals. 
 
Viteri, Telmo. Aprendizaje por competencias (2007) 
<http://www.slideshare.net/telmoviteri/aprendizaje-por-competencias?type=powerpoint> [Consulta: 
setembre de 2012] 
Definició i continguts de les competències en aprenentatge.  
 
Zabala, Antoni;  Arnau, Laia. 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó, 
2008.  
Idees bàsiques que expliquen l’ensenyament per competències i alhora justifiquen la millora que suposa aquest pas 
endavant en el context educatiu. 
 
Competència d’autonomia 
 
Guitart, Rosa; París, Eulàlia . La competència d’autonomia i iniciativa personal. Proposta de 
desplegament curricular a primària i secundària. Barcelona: Graó, 2012. (Didàctica, Disseny i 
Desenvolupament curricular; Biblioteca de Guix) 
Aquest llibre fa una proposta de desplegament de la competència transversal d'autonomia i iniciativa 
personal amb exemples de programacions per als centres educatius de primària i secundària obligatòria. 
 
Competència comunicativa 
 
Arango, Carlos Andrés . Las Competencias Comunicativas. De la puesta en escena a la puesta en 
esencia. [Monografias.com S.A.] (2005) 
<http://www.monografias.com/trabajos33/competencias-comunicativas/competencias-comunicativas.shtml> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Reflexió a l’entorn de diferents competències comunicatives que intervenen en la comunicació. 
 
Competencia comunicativa. [Madrid: Instituto Cervantes] (1997-2012) 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Evolució del concepte Competència comunicativa i dels elements que la conformen, des de la definició de 
D. Hymes fins a la l’actual concepció al MECR. 
 
Competència comunicativa (2008) 
<http://www.slideshare.net/Mremeblu/competencia-comunicativa-226742> [Consulta: setembre de 2012] 
Esquema de les competències que engloba la competència comunicativa. 
 
Competencia gramatical [Madrid: Instituto Cervantes] (1997-2012) 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciagramatical.htm> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Evolució del concepte Competència gramatical i dels elements que la conformen, des de la proposta de N. 
Chomsky fins a l’actual concepció al MECR. 
 
Competencia sociolingüística [Madrid: Instituto Cervantes] (1997-2012) 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Evolució del concepte Competència sociolingüística i dels elements que la conformen, des de la proposta 
de M. Canale fins a l’actual concepció al MECR. 
 
Competencia discursiva  [Madrid: Instituto Cervantes] (1997-2012) 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciadiscursiva.htm> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Evolució del concepte Competència discursiva i dels elements que la conformen, des de la definició de 
Gumperz y D. Hymes dins dels estudis de l’etnografía de la comunicació fins a la l’actual concepció al 
MECR. 
 
 
 
 



Competencia estrategica [Madrid: Instituto Cervantes] (1997-2012) 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciaestrategica.htm> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Evolució del concepte Competència estratègica i dels elements que la conformen, des de la inclusió de M. 
Canale dins la Competència comunicativa fins a la no especificació al MECR. 
 
Competencia sociocultural [Madrid: Instituto Cervantes] (1997-2012) 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociocultural.htm> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Evolució del concepte Competència sociocultural i dels elements que la conformen, des de J. van Ek , que 
distingeix entre competència sociocultural, sociolingüística i social fins a la consideració com a 
Competència general dins del MECR. 
 
Ensenyament d’idiomes en les Escoles Oficials d’Idiomes. Currículum [Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Ensenyament] (2009) 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnext
oid=be47d1e71a01e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=be47d1e71a01e210VgnVCM20
00009b0c1e0aRCRD> [Consulta: setembre de 2012] 
Relació de continguts curriculars i accés al Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i 
el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. 
 
Esteve, Olga; Cañada, M. Dolors. Organització i ús de materials d’autoaprenentatge per a la millora de la 
competència comunicativa d’aprenents adults (2004) 
<http://www.xtec.cat/fadults/formacio/semi/autoapre/matautoap.pdf> [Consulta: setembre de 2012] 
El centre d’autoaprenentatge com a espai formador en llengua i en autonomia de l’aprenentatge. 
 
Esteve, Olga; Arumí, Marta. La evaluación por competencias y el portafolio del estudiante: dos 
experiencias en asignaturas de lengua alemana y de interpretación simultanea  
<http://www.xtec.cat/fadults/formacio/semi/autoapre/evaluacion.pdf> [Consulta: setembre de 2012] 
L’avaluació està estretament relacionada amb l’aprenentatge i, conseqüentment, constitueix una part 
essencial del procés d’aprenentatge. 
 
Kondo, Clara . La gramática como componente de la competencia comunicativa [Madrid: Universidad 
Antonio de Nebrija] 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0224.pdf> 
Actualment la competència gramatical, comparteix espai amb els altres components de la competència 
comunicativa (el component sociolingüístic, el discursiu i l’estratègic) però cal saber quina relació hi ha 
entre els components gramaticals i els altres components.  
 
“Les competències de l’usuari o aprenent”. A: Marc europeu comú de referència per a les llengües: 
aprendre, ensenyar, avaluar Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura; Andorra: 
Ministeri d'Educació, Joventut i Esports del Govern d'Andorra; Palma de Mallorca: Govern de les Illes 
Balears. Conselleria d’Educació i Cultura, (2003).  
També consultable en línia <http://ves.cat/blYH> [consulta: setembre de 2012] 
Apartat del MECR on es descriuen les competències de l’aprenent de llengua. 
 
Pérez, Pilar.  La comprensión lectora y la competencia en comunicación lingüística en el nuevo marco 
curricular: algunas claves para su desarrollo 
<http://www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n8-perez-esteve.pdf> [consulta: setembre de 2012] 
Què significa la competència en comunicació lingüística? Què suposa llegir i comprendre un text? Ensenyar 
habilitats i estratègies per complir una tasca social diferent segons el context. 
 
Pérez, Marimar . Competencia en comunicación lingüística . (2010) 
<http://www.slideshare.net/marimarpego/competencia-en-comunicacin-lingstica-5214298> [consulta: 
setembre de 2012] 
Presentanción sobre la competencia en comunicación lingüística y orientaciones para favorecer su 
desarrollo en las aulas.  
 
Sanmartí, Neus . La competència comunicativa i lingüística, base de tots els aprenentatges (2010) 
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis%20Territorials/Baix%20Llobregat/00%20documents
/documents%20de%20treball/competencies_comunicatives_neus_sanmarti.pdf> [Consulta: setembre de 
2012] 



Destaca el caràcter transversal de la competència comunicativa ja que el llenguatge és l’instrument 
mediador de l’aprenentatge i cada disciplina té el seu patró lingüístic. Teoria i exemples pràctics. 
 
Zayas, Felipe . La educación linguístico-comunicativa (2011-2012) 
<http://www.slideshare.net/felipezayas/competencia-comunicativa-10061574> [Consulta: setembre de 
2012] 
Els elements que intervenen el la competència lingüístico-comunicativa: els seus components, 
coneixements i habilitats, els àmbits, els textos, els gèneres. Adquisició dels aprenentatges a l’escola. 
 
Competència intercultural 
 
Centro Virtual Cervantes.  Competència intercultural 1997-2012 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compintercult.htm> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Desde los años 80 del siglo XX, es presta atenció al component cultural en l’ensenyament de L2 i LE 
donada la necessitat de desenvolupar en l’aprenent satisfactòriament habilitats socials en situacions 
comunicatives interculturals freqüents en la societat. 
 
Competencia comunicativa intercultural. [Vikipedia] 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CompetenciaComunicativaIntercultural.JPG 
Quadre on es relaciona la competència comunicativa i la competència intercultural. 
 
Marí, Isidor. Competència comunicativa i competència intercultural (2011) 
<http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos/reproduccio-
1192707516892.html?param1=30CampusUAB&param2=05promocio&param4=Llengues&param5=4&url_vi
deo=1298617179218> [Consulta: setembre de 2012] 
Conferència d'Isidor Marí, lingüista i president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en les II 
Jonades d'aprenentatge de llengües: entorns, eines i recursos didàctics, celebrades a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Com a conseqüència de la creixent mobilitat de les persones arreu del món, un nou àmbit de competències 
s’ha fet present entre les necessitats i els objectius de l’educació dels adults, i molt especialment en 
l’ensenyament de llengües. Els enfocaments comunicatius que s’havien difós durant les dècades anteriors 
s’han de posar en connexió amb la diversitat cultural de l’entorn 
 
Modelo de competencia comunicativa intercultural 
http://es.wikibooks.org/wiki/Pisolog%C3%ADa_Social_de_la_Comunicaci%C3%B3n/D2b/Apartado4#Model
o_de_competencia_comunicativa_intercultural 
[Consulta: setembre de 2012] 
Habilitats i característiques personals i components básics de la competència comunicativa intercultural. 
 
Modelo contextual de Edward T. Hall. [Vikipedia] 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_contextual_de_Edward_T._Hall> [Consulta: setembre de 2012] 
Article que explica com afecta a la comunicació intercultural el context i l’administració del temps i de 
l’espai. 
 
Rodrigo, Miquel.  Elementos para una comunicación intercultural. 
<http://www.aloj.us.es/gicomcult/portada/37tx/5.htm> [Consulta: setembre de 2012] 
Elements de la competència comunicativa cultural: habilitat i consciència intercultural per negociar 
significats i comunicar-se eficaçment amb interlocutors de diferents identitats. 
 
Rios, Aurelio. Competencia comunicativa intercultural y diversidad cultural  
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/didactica_inmigrantes/rios01.htm 
[Consulta: setembre de 2012] 
Concepte de cultura; enfocament intercultural per a l’ensenyament d’una L2/LE; dotar la llengua de sentit; 
resolució de males interpretacions. 
 
Aprenentatge reflexiu 
 
Esteve, Olga.  Noves perspectives en la formació de professoret de llengües: cap a l’aprenentatge reflexiu o 
aprendre a través de la pràctica.  
<http://www.xtec.cat/fadults/formacio/programa/innovem/resum_innovem1/practica_reflexiva.pdf> [Consulta: 
setembre de 2012] 



L’aprenentatge reflexiu en la formació del professorat: una proposta realista que estableix un pont entre la 
realitat docent, les disciplines teòriques i la investigació a l’aula des de la vessant pràctica i d’acord amb la 
experiència. 
 
Esteve, Olga.  Noves perspectives en la formació de professoret de llengües: cap a l’aprenentatge reflexiu o 
aprendre a través de la pràctica.  
<http://www.xtec.cat/fadults/formacio/programa/innovem/resum_innovem1/practica_reflexiva.pdf> [Consulta: 
setembre de 2012] 
L’aprenentatge reflexiu en la formació del professorat: una proposta realista que estableix un pont entre la 
realitat docent, les disciplines teòriques i la investigació a l’aula des de la vessant pràctica i d’acord amb la 
experiència. 
  
Esteve, Olga . L’aprenentatge reflexiu i col·laboratiu. Cap a l’avaluació compartida. [Barcelona: Departament 
d'Ensenyament. Servei d'Ordenació Curricular d'Educació d'Adults] (2010)  
<http://www.slideshare.net/centrederecursos/avaluaci-compartida-3953737>  
<http://www.slideshare.net/centrederecursos/avaluaci-compartida-3953426>  
[Consulta: setembre de 2012] 
L’avaluació com a instrument de mediació en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 
Intel·ligències múltiples  
 
Antunes, Celso.  Estimular las inteligencias multiples. Que són, como se manifiestan, como funcionan. 
Torrejón de Ardoz (Madrid): Narcea, 2006. [Títol original: As inteligencias múltiples es seus estimulos. 
Papirus Editora] 
També disponible en línia 
<http://books.google.es/books?id=7zUrA2vCP5UC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false> 
[Consulta: setembre de 2012] 
Tracta temes com la definició d'intel·ligència, el seu funcionament i tipologies. “El cervell de les persones 
conté un potencial de percepcions, belleses, coordinacions lingüístiques, simbòliques, artístiques, 
pictòriques, cinestèsiques, lògiques que acullen tot el saber humà”. 
 
Ferrándiz, Carmen. Evaluación y desarrollo de la competencia cognitiva: Un estudio desde el modelo de 
las inteligencias múltiples. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2005. 
També disponible en línia <http://www.usc.es/smucea/IMG/pdf/col170pc.pdf> [Consulta: setembre de 
2012] 
Estudi sobre les intel·ligències múltiples. Presenta un model que permet avaluar la competència cognitiva 
dels alumnes. Entén que tots els alumnes tenen un ampli espectre de capacitats referides a la música , el 
moviment, habilitats lingüístiques, plàstica, relacions socials  
 
Webs d’interès  
 
Alart, Núria. Pàgina web 
<http://www.xtec.cat/~nalart/> [Consulta: setembre de 2012] 
Pàgina personal de Núria Alart amb enllaços a les seves publicacions i cursos. 
 
Aprendre llengües 
<http://enricserrabloc.blogspot.com.es/> [Consulta: setembre de 2012] 
Bloc amb enllaços sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües classificats per temes. 
 
Castellà, Josep M.  [Barcelona: Universitat Pompeu Fabra]  
<http://argos.upf.edu/CawDOS/jsf/seleccionPersonal/seleccionPersonal.jsf> [Consulta: setembre de 2012] 
Portal de la UPF amb la producció científica de Josep M. Castellà: projectes d'investigació, articles, llibres, 
capítols de llibre, papers de treball. 
 
Esteve, Olga . [Barcelona: Universitat Pompeu Fabra]  
<http://argos.upf.edu/CawDOS/jsf/seleccionPersonal/seleccionPersonal.jsf > [Consulta: setembre de 2012] 
Portal de la UPF amb la producció científica d’Olga Esteve Ruescas: projectes d'investigació, articles, llibres, 
capítols de llibre, papers de treball. 
  
Per ensenyar i aprendre llengües.  
<http://www.netvibes.com/carmebove#Cerques> [Consulta: setembre de 2012] 
Bloc amb enllaços sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües classificats per temes. 


