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Definició de feedback: 

Globalment, entenem el feedback com una activitat conjunta que inclou la 
interacció entre aprenent/aprenents i docent, o entre aprenents.  

D’acord amb l’enfocament de Dysthe (2010) i Carless et al (2011), el procés 
de feedback no únicament inclou l’acció de donar feedback, sinó també de 
rebre’l i implementar-lo. En aquest sentit, s’entén que el feedback es 
produeix en el marc d’un diàleg entre docent i aprenents que permet que 
l’estudiant entengui el feedback rebut i l’implementi (figura 1).   

En la definició de feedback afegim la idea de “sostenible” perquè inclou 
processos i activitats dialògiques que ajuden a l'estudiant en la tasca que 
està realitzant, al mateix temps que afavoreixen l'autoregulació de 
l'aprenenetatge de l'estudiant per futures activitats (Carless et al, 2011, 
p397). 

 

 

Figura 1. Feedback loop 

En el context específic de la UOC, el feedback es pot entendre com el 
mecanisme que permet a l'estudiant obtenir informació sobre el grau 
d'assoliment dels objectius o desenvolupament de les competències en el 
marc d'una PAC o d'una prova d'avaluació final. Des del punt de vista de 
l'estudiant, saber quins objectius/competències ja ha assolit i quins li manca 
assolir, així com saber què ha de fer assolir-los, l'ajudaran a regular el seu 
aprenentatge. 
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Dins de l'enfocament dialògic del feedback, Yang i Carless (2013), defineixen 
el feedback a partir d'un triangle (figura 2) en el qual situen els tres 
components del feedback: 1) contingut del feedback, que integraria la 
dimensió cognitiva; 2) dimensió socioafectiva, que fa referència a la 
interacció entre docent i estudiants; i 3) dimensió estructural del feedback 
que incloure les maneres o canals amb què s'ofereix el feedback, els recursos 
que es necessiten per a proporcionar-lo, etc. 

 

 

 
Figura 2. Feedback triangle (Yang & Carless, 2013) 
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Decàleg per donar un bon feedback: 

 

1. Cal PLANIFICAR el feedback: abans de començar el curs, hem de 
preveure quin tipus de feedback es farà en funció del nombre 
d’estudiants i del tipus d’activitats que es plantegin. En el pla docent 
s’explicitarà com serà aquest feedback i quan es donarà. 

 

2. QUAN? Per tal de contribuir a l’aprenentatge, el feedback haurà de 
donar-se durant la realització de les activitats i un cop s’hagin 
lliurat. 

 
 

3. Definir clarament els OBJECTIUS i recordar-los al llarg del 
semestre. A l’hora de donar feedback, recuperar la demanda de 
l’activitat i els criteris d’avaluació. 
  

4. El CONTINGUT del feedback caldrà que integri un component 
valoratiu i un d’elaboració. Això vol dir que el feedback haurà 
d’identificar els errors i donar la resposta correcta (valoració), i 
també haurà de donar SUGGERIMENTS O PROPOSAR 
PREGUNTES D’AUTOINTERROGACIÓ amb la finalitat 
d’avançar en el procés d’aprenentatge... (elaboració). 

 
Per tal que el feedback sigui formatiu, ha de contemplar 
propostes de millora i orientacions sobre com millorar el procés 
d’aprenentatge. 

 
Veu dels estudiants.... 

• El profesor responde rápido y a casi todo lo que se le ha 
preguntado. Lo que le reprocho es que, desde este punto de 
partida, sus respuestas sean una continuación de lo que ya 
tenemos en los materiales didácticos (…).  
 

• El docente no sugiere información complementaria, la tengo que 
buscar por mi mismo.  

 
Bons exemples de contingut del feedback… 

 
• La solució a aquest exercici no és correcte. Revisa el primer pas 

que has fet perquè allí hi ha l’errada, has interpretat malament 
les variables. Revisa de nou el primer mòdul del material on 
estan explicades els diferents tipus de variables i desenvolupa 
l’exercici de nou. Si tens dubtes, no tinguis inconvenient en 
preguntar-los. 
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• Estàs segur/a que aquesta és la mesura més adient tenint en 
compte l’edat del nen? Torna’t a revisar la unitat 2 dels 
materials didàctics. 

 

5. El feedback pot ser grupal i/o individual. El més important, però, 
és que sigui PERSONALITZAT. Un feedback personalitzat és 
aquell que més s’ajusta a les necessitats dels estudiants. 

 
Estratègies: 
 

• Partint de la correcció, identificar aquells aspectes que són 
comuns i, a partir d’aquests, redactar un missatge que rebran 
tots els estudiants que hagin comès aquells errors (explicant 
com resoldre’ls). 

• Utilitzar una rúbrica (veure l’explicació del punt número 7). 
• Utilitzar els objectius d’aprenentatge de l’activitat i valorar si 

s’han assolit o no –checklist d’objectius. 
 

6. IMPLEMENTACIÓ DEL FEEDBACK. Cal preveure accions per 
tenir certesa que l’estudiant ha revisat el feedback.   
 
Estratègies: 
- un missatge preguntant si es tenen dubtes de la PAC acabada, o 

plantejant l’inici de la següent PAC amb un checklist dels aspectes 
que haurien d’haver après en l’activitat anterior...  

- disseny de l’assignatura. Dissenyar l’assignatura com un únic 
projecte/activitat amb diferents lliuraments, de manera que el 
feedback que es va donant en converteix en l’element clau de 
millora continua de l’aprenentatge.  

 

7. COM donar el feedback? Tria diferents MANERES de donar el 
feedback. El feedback pot venir del professor, d’un grup, d’un 
company, d’un sistema, d’un expert extern, del mateix 
aprenent. 
 
Estratègies: 
 
Coavaluació: integrar als estudiants en el procés d’avaluació. 
Consisteix en donar feedback als treball dels companys. D’aquesta 
manera s’aprèn tant a l’hora de donar el feedback del companys com 
del feedback rebut.  

 

Autoavaluació: l’estudiant ha de contrastar la seva activitat amb la 
solució que s’ha penjat a l’aula. Cal pautar aquesta tasca donant 
orientacions a l’estudiant sobre com fer aquesta comparació i 
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convidant-lo a expressar els dubtes que li puguin sorgir d’aquesta 
comparació.  

 

Rúbriques: una rúbrica és un instrument que ens permet explicitar 
a l’estudiant des del primer moment, quins són els criteris que 
tindrem en compte i els diferents nivells. Per tant, les rúbriques 
faciliten que l’estudiant conegui abans d’iniciar la PAC què s’espera 
d’ell, i la valoració que pot obtenir en funció del que faci. També ens 
serveix com a professors per avaluar els treballs dels estudiants, i 
per donar el feedback a l’estudiant (indicar-li el nivell en el que es 
troba, perquè i què ha de fer per passar al nivell superior).  
 
 

8. Decideix quin o quins és el CANAL/S que utilitzarem per 
donar el feedback:  
Escrit, àudio, vídeo, escrit i àudio integrat en el text, etc. 
 
 

9. Fomenta la INTERACCIÓ/ EL DIÀLEG entre els estudiants 
sobre el feedback que han rebut, dissenya activitats 
col·laboratives i fomenta discussions que contribueixen a crear una 
comunitat d’aprenents (aprenem de la interacció amb els altres). 

 
 

10. El feedback ha de donar informacions que permetin a l’estudiant 
situar el seu procés d’aprenentatge respecte del nivell grupal 
per tal de promoure la pròpia regulació de l’aprenentatge 
(l’INDIVIDU RESPECTE EL GRUP). És a dir, una A té un valor 
diferent si tots els estudiants han obtingut una A que si és l’únic 
estudiant que ha obtingut aquesta nota. La informació del grup ajuda 
a l’estudiant a posicionar el seu nivell d’aprenentatge respecte de la 
resta de companys. 
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