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Una idea a recordar

SEMPRE 
que es prenen decisions hi ha punts de vista 

en discussió,
I els seus efectes poden ser importants



Una segona idea

La valoració mai és 
exacta dues vegades 

seguides

S’avaluen 
representacions 

inesperades, incertes.



La tercera: dos tipus de judici:
El judici primari* (estimació global, intuïtiva): 
a més diversitat en la mostra a avaluar, el potencial de 
discrepància entre el jurat serà més alt. 

El judici lògic-mecànic*, (estimació amb referents i paràmetres 
previs)  
és superior al judici primari en la predicció de la qualitat (més 
just) i amb menys discrepàncies.



D’on ve el què sabem? D’estudis sobre ...

- les decisions dels jutges,
- les decisions dels diagnòstics mèdics
- els veredictes del jurats dels judicis

- el càlcul de les primes, en les assegurances
- l’avaluació en l’ensenyament, 

- ...



En el cas dels concursos fotogràfics

•La discussió i/o 
el conflicte van 
associats a la

al sentit de justícia, 

al reconeixement personal i a la 
comparació ...

a la voluntat/necessitat  
d’aprendre  

classificació



El per què de les polèmiques, controvèrsies ...

• 1. Els “mon” i els seus 
estímuls són més 
complexos del que ens 
sembla.

Una fotografia ho és



En una foto s’hi avaluen imaginaris, 

interpretacions, “dels altres” en 
“altres contextos”



2 No tots percebem “el mon” de la mateixa 
manera:

• Tenim habilitats*, hàbits i 
costums,
• Tenim conceptes* apresos,
• Estem habituats, a certs
entorns (físics, culturals ...),
• Tenim valors, patrons de 
grup, de gènere, ...

I els considerem 
“NORMALS”



3 També hi veiem de manera 
limitada, 

• l’atenció, en el temps i la fatiga
• l’economia (mandra)
• els biaixos* en la recepció

El processament de la informació                incideix en les decisions



Conseqüència: 
no veiem el 

mateix



Sis exemples 
d’efectes (biaixos) que 

condicionen els nostres judicis



1- Quan tractem amb molta informació i amb poc 
temps relatiu.

Prioritat 
de l’estereotip,

“allò que ja se sap”



2- biaix de “patró” o de “model” 



3- Quan l’emoció domina en el judici:



-
Concepte  +

- Emoció                 +

Foto b

Foto a

Punts 1 5 10

3- Exemple: un concurs valora el concepte X, però pel jurat 
l’emoció supera la “lògica” del concepte i guanya en puntuació

Menys
emocionant

Concepte 
menys clar

Menys
relacionada amb el 
concepte que la 
foto a

Més
emocionant

7 9



4- De nivell
esperat/buscat



5- l’ocasió afecta el judici

l’avaluació pot variar quan ...

es fa entre altres feines de més interès, 
es té tard o pressa, 
no es dona massa importància a la decisió, 
l’anterior foto, o anteriors, ens han agradat molt, o molt poc, 
abans de dinar, després, ...
...



6- es jutja sense referents/acords 
explícits previs

• Cas 1: les sentències judicials. De referents obligatoris* a consultius: 
diferència de 2,8 anys a 5,8 anys entre jutges per un mateix delicte.

• Cas 2: en una deliberació de grup, el primer que valora “amb 
seguretat” marca la tendència.



És així o pot ser d’una altra manera?

• - Sí, ho serà sempre, si no es fa res.

•Es pot corregir i millorar si es fan les coses d’una 
altra manera. Amb criteris i eines.



1- Criteris que milloren les decisions
• Abans de posar-s’hi:

Jurat mixt i heterogeni

Tenir, definir-se, criteris (tres, quatre) el més clars possible (dues, tres paraules/idees clau 
per cada un).

Definir-se quin és el criteri central i quins els secundaris.

Avaluar individualment, apart dels altres jurats.

Avaluar singularment cada fotografia, sense veure les altres.

Disposar d’una eina avaluadora



2-Eines: exemple de judici “mecànic” 
Valors 1 Pobre  (1-2) 2 Bàsic, 

irregular  (3-4)
3 Correcte  

(5-6)
4 Notable  

(7-8)
5 M bé  (9-10)

COMPOSICIÓ, Descuidada Elements 
negatius

Correcta, 
bàsica,
Regla simple

Cuidada de 
manera general

Molt acurada 
harmònica en 
tots els 
elements

CONTINGUT/
MISSATGE

No s’entén Confús, 
elements 
contradictoris

Ambigu Clar. Tothom el 
pot entendre

Potent, emotiu i 
tothom el pot 
entendre

IL·LUMINACIÓ Pobre, no està 
considerada

Molt bàsica Contrastos,
Subjecte 
il·luminat 

correctament

Escena i 
subjecte 
il·luminats i 
diferenciats

Elaborada, 
treballada en 
tots els 
elements

TÈCNICA Elemental Tots els textos 
d’aquí són

...

... per 
il·lustrar 
l’exemple

Edició molt 
cuidada

CREATIVITAT Sense aportació 
del fotògraf

Pdv original



2-Eines: resoldre l’exemple 
Valors 1 Pobre  (1-2) 2 Bàsic, 

irregular  (3-4)
3 Correcte  

(5-6)
4 Notable  (7-

8)
5 M bé  (9-10)

COMPOSICIÓ, 

CONTINGUT/
MISSATGE

IL·LUMINACIÓ 

TÈCNICA

CREATIVITAT 

1- Fer la mitjana global individual dels criteris considerats.
2. Fer la mitjana entre els jurats, SENSE preocupar-se per les 
diferències, si s’han seguit els criteris.



On és el guany? Què en sabem? 



Preguntes: el sentit de l’anterior
1. Aquest model ajuda a aprendre -els concursants - i millorar els errors i les 

insuficiències - dels jurats - en les valoracions?

2. Ajuda a discernir, a discutir i a afavorir acords sobre una fotografia, més 
enllà del gust personal?

3. Si tenim evidències de que els criteris i eines comentats milloren els 
actuals, ens ho podríem aplicar?

4. Podria ser aquesta una aportació AFC a les formes d’avaluar els 
concursos?



Gràcies


