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0. MODEL AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  TRANSVERSALS 
DELS ESTUDIANTS DE GRAU (RETVAL) 

 

0.1 OBJECTIU 

L’objectiu del projecte RETVAL ha estat dissenyar un model d’avaluació del nivell d’assoliment 
per part dels estudiants de les competències transversals que es treballen al grau. 

El grau d’assoliment de la competència s’ha fixat a partir de 3 nivells d’assoliment per part de 
l’estudiant: 

- Nivell 1: Sap reconèixer els fenòmens que es produeixen al seu voltant (denominació 
del concepte). 

- Nivell 2: Sap analitzar les variables internes i externes relacionades amb el fenòmen 
(descripció i anàlisi del concepte). 

- Nivel 3: Sap proposar solucions creatives i viables en relació amb el fenòmen plantejat. 
 

 

0.2 METODOLOGIA 

En general, s’espera que l’alumne desenvolupi al llarg dels estudis les competències 
transversals que es treballen. Per assolir-lo, s’ha establert un model d’avaluació que integra els 
inputs obtinguts en 3 etapes i per part de diferents agents avaluadors.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Inserció laboral 

Etapa 1 

Abans de començar 
els estudis 

Observar i reconèixer  

(Nivell 1) 

Analitzar i reflexionar 

(Nivell 2) Etapa 2 

Etapa 3 

Finalització estudis 

 

 

Diagnosticar i  solucionar 

(Nivell 3) 
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0.3 Competències transversals 

 

Àrees Denominació Codi 

Analítica Capacitat observació dels canvis de l’entorn H1 

Analítica Capacitat de visió estratègica H2 

Analítica Capacitat d’innovació i creativitat H3 

Persones Capacitat comunicació i relació interpersonal H4 

Persones Capacitat de lideratge i comandament equips de 
persones 

H5 

Actitud Capacitat emprendre i dirigir projectes H6 

Actitud Capacitat organització i gestió H7 

 

 

Comp. Descripció 

H1 Capacitat d’observació dels canvis en l’entorn, per tal d’identificar oportunitats. 
Requereix d’una ment oberta i observadora per poder detectar els canvis que es 
produeixen en l’entorn i ser capaç de traduir-ho a oportunitats de negoci o a 
necessitat d’adaptació a aquests canvis. 

H2 Capacitat de visió estratègica per tal de poder fer un anàlisi de l’empresa, el mercat, 
consumidor i l’entorn. A partir d’aquí, definir els objectius a aconseguir, tant a curt 
termini com a llarg termini; les estratègies més adients per assolir-los i la deducció de 
les accions que concreten aquestes estratègies. 

H3 Capacitat d’innovació i creativitat. Requereix d’una actitud creativa i una 
predisposició a la innovació constant en tots els aspectes de l’empresa comercial. 

H4 Capacitat de comunicació i relació interpersonal. Es manifesta amb l’habilitat de 
comunicació i de relació interpersonal, tant a nivell individual com de grup, en molts 
aspectes de l’empresa, des de la relació amb les persones de l’empresa fins als 
clients i als proveïdors. 

H5 Capacitat de lideratge i comandaments d’equips de persones, per tal de poder 
conduir a un grup de persones vers a un objectiu comú, generant un esperit positiu i 
motivador en el grup. 

H6 Capacitat d’emprendre i dirigir projectes. Habilitat de resoldre problemes en base a 
planificar i dirigir projectes amb iniciativa, esperit emprenedor i dinamisme. 

H7 Capacitat d’organització i gestió. Habilitat per organitzar diferents aspectes de 
l’empresa, tant a nivell d’equipaments, materials com de persones i temps, per tal 
d’aconseguir rendibilitzar les tasques que cal dur a terme, optimitzant la inversió 
feta. 
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0.4 AVALUACIÓ 

Aquest procés d’avaluació continuada al llarg dels anys de permanència de l’estudiant al 
centre permet: 

- Un seguiment longitudinal de cada estudiant al llarg dels estudis que recolza la tasca 
tutorial i d’orientació d’estudis i professional que es fa per part del centre. 

- Establir un nivell basal de l’estudiant en el moment de començar els estudis, d’aquesta 
manera es podrà determinar quina és la corva d’aprenentatge assolit.  

- Preveure les possibilitats d’inserció laboral reals per part de l’estudiant un cop 
finalitzat els estudis. 

 

En relació amb els descriptors de Dublín referits al nivell de les competències que han d’assolir 
els recents titulats, el projecte RETVAL contribueix a l’assoliment de les següents competències 
un cop finalitzats els estudis: 

- Conèixer, comprendre i interpretar els conceptes bàsics dels diferents aspectes que 
configuren l’entorn del sector del comerç i la distribució. 

- Obtenir dades actualitzades del sector, que permetin quantificar els conceptes bàsics. 
- Interrelacionar els conceptes bàsics del sector per tal d’analitzar-los respecte a les 

dades concretes de l’empresa o organització on treballi el graduat. 
- Deduir, amb iniciativa i creativitat, les línies estratègiques a seguir per part de 

l’empresa comercial, en base als canvis que es produeixen o es preveuen en el seu 
entorn. 

- Comunicar i argumentar públicament els projectes proposats. 
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DESCRIPCIÓ PROCÉS AVALUACIÓ 

ETAPA 1. Avaluació inicial (Nivell basal) 

L’objectiu principal d’aquesta etapa és establir el nivell basal de l’estudiant per cadascuna de les competències transversals que desenvolupen els estudis. 
En concret, en aquesta primera avaluació es mesura: 

Comp. Descripció Primer curs 

H1 Capacitat d’observació dels canvis en l’entorn, per tal d’identificar oportunitats. Requereix d’una ment 
oberta i observadora per poder detectar els canvis que es produeixen en l’entorn i ser capaç de traduir-ho 
a oportunitats de negoci o a necessitat d’adaptació a aquests canvis. 

Ser capaç de reconèixer i identificar els conceptes que es tracten a les diferents matèries. 

H2 Capacitat de visió estratègica per tal de poder fer un anàlisi de l’empresa, el mercat, consumidor i 
l’entorn. A partir d’aquí, definir els objectius a aconseguir, tant a curt termini com a llarg termini; les 
estratègies més adients per assolir-los i la deducció de les accions que concreten aquestes estratègies. 

Ser capaç de reconèixer i identificar els conceptes que es tracten a les diferents matèries. 

H3 Capacitat d’innovació i creativitat. Requereix d’una actitud creativa i una predisposició a la innovació 
constant en tots els aspectes de l’empresa comercial. 

Ser capaç de captar elements de l’entorn  poc habituals o inusuals. 

H4 Capacitat de comunicació i relació interpersonal. Es manifesta amb l’habilitat de comunicació i de relació 
interpersonal, tant a nivell individual com de grup, en molts aspectes de l’empresa, des de la relació amb 
les persones de l’empresa fins als clients i als proveïdors. 

Ser capaç de reconèixer i identificar els elements que intervenen en un procés de 
comunicació entre l’empresa i el consumidor (comunicació externa). 

H5 Capacitat de lideratge i comandaments d’equips de persones, per tal de poder conduir a un grup de 
persones vers a un objectiu comú, generant un esperit positiu i motivador en el grup. 

 

 

H6 Capacitat d’emprendre i dirigir projectes. Habilitat de resoldre problemes en base a planificar i dirigir 
projectes amb iniciativa, esperit emprenedor i dinamisme. 

 

 

H7 Capacitat d’organització i gestió. Habilitat per organitzar diferents aspectes de l’empresa, tant a nivell 
d’equipaments, materials com de persones i temps, per tal d’aconseguir rendibilitzar les tasques que cal 
dur a terme, optimitzant la inversió feta. 

 

Ser capaç de reconèixer i identificar els aspectes claus que tenen a veure amb 
l’organització de l’empresa. 

 

Ser capaç de mantenir una organització personal (temps, treball, recursos) eficient per al 
rendiment i aprenentatge.  
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Àrees Denominació Codi Entrevista 

individual 

Predictors 

competències 

Indicadors transversals 

per matèries 

Analítica Capacitat observació dels canvis de l’entorn H1  X X 

Analítica Capacitat de visió estratègica H2  X X 

Analítica Capacitat d’innovació i creativitat H3  X X 

Persones Capacitat comunicació i relació interpersonal H4 X X X 

Persones Capacitat de lideratge i comandament equips de persones H5    

Actitud Capacitat emprendre i dirigir projectes H6    

Actitud Capacitat organització i gestió H7 X X X 
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ETAPA 1 

Les proves que comprenen l’etapa 1 són 4. La taula següent indica quines competències 
transversals avalua cada prova. A la majoria de casos, una mateixa prova serveix per 
avaluar entre 2 i 3 competències. Excepte en el cas de la prova 3 (Discussió grupal) que 
avalua 5 de les competències transversals que es pretenen desenvolupar amb els estudis. 

Prova  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

P1. Text crític x x x     

P2. Qüestionari  x x    X 

P3. Discussió grupal x x x x   X 

P4. Entrevista individual    x   X 

 

Competència Resultats aprenentatge P1 P2 P3 P4 

 

H.1. Capacitat observació 
canvis de l’entorn 

H1.1. Entén el contingut 
principal del text 

X    

H.1.2. Identifica els elements crítics 
del cas 

 

  X  

 

 

 

H.2. Visió estratègica  

H.2.1. Sintetitza les idees 
principals 

X    

H.2.2. Identifica aspectes claus 
d’un problema 

 

 X   

H.2.3. Prioritza els aspectes 
principals 

 

  X  

 

 

H.3. Innovació i creativitat 

H.3.1. Mostra visió crítica X    

H.3.2. Genera informació que 
provoca l’atenció dels altres 

 

 X   

H.3.3. Aporta punts de vista 
originals 

  X  

 

H4. Comunicació i relació 
interpersonal 

H.4.1.  Argumenta les idees 
aportades sense imposar 

  X X 

H.4.2. Escolta activament   X X 

H.4.3. Discurs estructurat i ordenat    X 

 H.7.1 Elimina i/o redueix els  X   
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H.7. Organització i gestió 

“lladres de temps” a nivell 
individual 

H.7.2. Controla el temps de 
treball individual i grupal 

  X  

H.7.3. Locus control 
(intern/extern).  

   X 

H.7.4. Priorització de tasques    X 

  


