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INTRODUCCIÓ
La brúixola de la qualitat és el títol del text que teniu a les mans perquè
realment estem persuadits que, com un calidoscopi, la qualitat educativa i,
en conseqüència, també l’avaluació, ofereixen una visió polièdrica de la
realitat escolar. És més, l’una guia l’altra com una brúixola orienta la ruta
d’un vaixell. Subjectivament, concreta igualment el nostre viatge per la
qualitat i l’avaluació en la seva aplicació en l’àmbit de centre educatiu.
Aquest llibre ofereix la trajectòria d’aquest viatge, a partir de l’apropiació del concepte de Qualitat i la seva progressiva fixació en termes operatius referida a l’ensenyament obligatori. D’aquesta manera, el primer
capítol recull l’essència del debat a l’entorn d’aquest concepte per tal de
justificar el perquè de la nostra definició de qualitat.
En aquests antecedents, ens referim com a punt de partida a la mateixa
naturalesa de la qualitat educativa, així com a les aportacions dels organismes internacionals sobre aquesta qüestió, no exempta de biaixos i consideracions polítiques, encara que amb un corpus de continguts marcadament
tècnics. Després d’aquest periple discursiu és quan, finalment, creiem que
estem en condicions de formular la definició a la qual hem arribat.
El segon capítol explora i sintetitza les connexions entre qualitat i avaluació a través de la introducció del concepte de Sistemes d’assegurament
de la Qualitat, recollint la proposta de la Comissió Europea, encara no prou
difosa al nostre país, i destacant el paper clau que hi té, entre d’altres, l’avaluació educativa.
Més endavant, al següent capítol, reprenem el Model d’Avaluació de
la Qualitat dels Centres d’Ensenyament Obligatori (ECCEO), que ha estat
objecte de publicació monogràfica in extenso, i que, ara, es presenta de manera actualitzada i resumida. Després de diferents experiències d’aplicació
en diversos formats, perspectives i metodologies, ha pogut créixer com a
eina d’avaluació de centre, ja que s’ha enriquit i s’ha pogut fer més àgil.
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Els seus vuit factors de qualitat –cinc d’eficàcia i tres d’equitat– continuen
desplegant-se en els seus clàssics vint-i-cinc indicadors.
El quart capítol està dedicat a l’estratègia avaluativa per a l’aplicació
de l’avaluació de centres. No es tracta d’explicar una metodologia concreta, sinó d’apamar les possibilitats d’aplicació flexible, a cada realitat, de
les tres tècniques que s’ajusten més per a tractar de descodificar la vida
escolar, com són l’observació als entorns d’aprenentatge, els grups de discussió i l’anàlisi dels documents.
Segueix un capítol que ofereix un mostrari d’un ventall prou significatiu
de rúbriques que es poden aplicar per a la valoració de diferents aspectes
d’un centre educatiu. S’exemplifiquen de manera parcial –en aquest llibre
no tindria sentit fer-ho d’una altra manera–. Una d’aquestes rúbriques és
precisament el format desagregat per indicadors que ja havíem elaborat per
a l’ECCEO; això no obstant, altres rúbriques són possibles quant a format
i contingut i, per això, n’hem referit quatre més. Tot plegat, en un sentit
formatiu, car el més rellevant és la consciència que els equips avaluadors
han d’arribar a formar-se un criteri prou sòlid i neutral per a identificar, de
manera fiable, el nivell de compliment dels indicadors qualitatius en un
centre.
Hem dedicat el capítol sisè de l’obra a la interpretació de l’avaluació
dels processos amb relació al context i als resultats. És a dir, l’avaluació
del funcionament d’un centre té sentit quan ajusta el que s’hi realitza amb
els resultats que s’hi obtenen, considerant-ne les seves circumstàncies locals. Només així es podrà conèixer el valor afegit que proporciona una escola determinada. Tan estèril és l’avaluació exclusivament dels resultats,
sense cap altra consideració, com l’avaluació només dels processos, sense
prendre en consideració on ens porten.
Hi ha un capítol en el qual s’aprofundeix conceptualment i operativa
en les perspectives de l’avaluació i les seves múltiples composicions i combinacions segons puguin resultar més profitoses. És el que hem anomenat
diàleg entre l’avaluació externa i l’avaluació interna. I es fa per tal que,
en la mesura que una d’elles resulti precisa, l’altra esdevingui més útil, i a
l’inrevés, quan una sigui més apropiada, l’altra sigui més factible.
En el darrer capítol presentem un ampli glossari dels termes més destacats al voltant de la qualitat i l’avaluació. És el vocabulari tècnic que,
després de dècades d’experiència en avaluació, s’ha anat imposant i que,
creiem, constitueix un tresor pel que té d’aclaridor i fixador d’aquest camp
professional de recerca i pràctica.
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Finalment, hi afegim la relació de referències bibliogràfiques i bibliografia web.
No volem tancar aquestes paraules introductòries sense fer esment explícit del nostre més profund i sincer agraïment a l’enorme quantitat de
professionals de l’educació que amb les seves aportacions, expertesa, coneixement, experiència i pràctica han donat suport –com ho fan els escàlems– per fer eficaç la nostra vogada. Així, el nostre viatge per la qualitat
i l’avaluació ha resultat una esplèndida navegació que ens ha permès un
creixement personal i professional impagable.
Arenys de Munt - Barcelona, febrer de 2021
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CAPÍTOL 1
QUALITAT EDUCATIVA: ANTECEDENTS
Aquest llibre és una actualització del Model d’Avaluació de Centres
per a la Millora de la Qualitat (ECCEO) publicat l’any 2013. A l’ECCEO,
hi defensàvem els postulats del concepte de Qualitat en educació, que inclouen el compromís, els processos i l’orientació cap a l’usuari, en una
perspectiva individual i colꞏlectiva, de necessitats i d’expectatives, i se’n
concretava l’avaluació a escala de centre docent en els nivells d’escolaritat
obligatòria. Aquests paràmetres, al nostre entendre molt rellevants, marcaven unes tendències quant a la unitat d’anàlisi, d’enfocament i de les responsabilitats colꞏlectives de la societat.
Al cap de vuit anys de la publicació i aplicació del model, hem considerat que era el moment de posar-lo al dia, en vista dels nous elements,
dels nous principis i de les noves idees bàsiques que s’han difós en l’àmbit
internacional. Així doncs, en aquest primer capítol tractarem:
1. Què és Qualitat en educació?
2. Què diuen els organismes internacionals sobre Qualitat en educació?
3. La nostra definició de Qualitat en educació

1. QUÈ ÉS QUALITAT EN EDUCACIÓ?
Apropar-se al concepte de Qualitat en educació és un pas previ a la
consideració dels Sistemes d’Assegurament de la Qualitat, que actualment
són l’eina més efectiva per a valorar fins a quin punt l’educació impartida
es pot considerar de qualitat.
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Per a l’estudi del concepte de qualitat educativa, farem una breu aproximació al concepte de qualitat des de la identificació del seu contingut
substantiu i perceptiu, per acabar amb la nostra definició de qualitat.
En una primera aproximació al concepte de qualitat, agafarem un
apunt de la realitat a partir de la reproducció d’algunes intervencions fetes
en un debat telemàtic organitzat per la UOC sota el títol “Com definim la
qualitat?”.
Xavier: La nostra societat consumeix (o vol consumir) qualitat: productes
garantits, qualitat dels serveis sanitaris, educatius, etc. Com definir la
qualitat? Tal vegada, el que per a uns és bo per a altres ho és menys,
o fins i tot bastant dolent. ¿Existeix una qualitat objectiva en educació?
¿És totalment subjectiva? ¿La qualitat en educació equival a satisfer les
expectatives del client?
Pepi: Estic convençuda que la qualitat de l’educació no equival a la satisfacció de les expectatives del client, ja que en molts casos venen determinades perquè s’han transferit a l’escola moltes de les responsabilitats pròpies de la família. L’escola no pot convertir-se en un gran
contenidor on es dipositin totes les esperances, necessitats i il·lusions
dels ciutadans, i s’intenti que resolgui tot el que la societat fa malbé.
L’escola comparteix responsabilitats amb les famílies, amb el lloc on
s’ubica: barri, poble, ciutat, etc., amb organismes, associacions i xarxes
de tot tipus, amb els quals coincideix i interactua.
Neus: No estic d’acord amb els que afirmen que la qualitat depèn del
context. Segons ells, en escoles de barris marginals, les expectatives
serien unes (d’hàbits, d’higiene, etc.), i en les escoles de les zones altes, les expectatives serien de tipus acadèmic, perquè els alumnes accedissin a la universitat. Per a mi un sistema educatiu basat en premisses com les anteriors no és de qualitat, ja que es limita a reproduir les
desigualtats socials existents. Una altra cosa és dir que per aconseguir
una escola de qualitat hem de partir del context, dels coneixements
experiencials de l’alumnat, de la seva cultura, etc., però les expectatives han de ser les mateixes per a tothom.
Pepi: El que he dit abans no impedeix que es pugui parlar de qualitat
educativa d’un centre amb una certa objectivitat, a partir d’uns indicadors. Sabem que l’OCDE assenyala unes àrees clau i uns indicadors en
cadascuna d’elles per valorar la qualitat en educació i que dona una
llista de deu característiques de la qualitat. També la investigació educativa ha aportat valuosos suggeriments en aquest sentit. Si hi aprofundim, crec que es pot parlar de qualitat objectiva en educació.
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Com es posa de manifest en aquesta conversa, existeixen diferents visions de la qualitat educativa, i un ús del terme qualitat amb diferents significats, la dificultat a l’hora d’emetre judicis i el reconeixement del caràcter
relatiu de la qualitat segons la persona que s’hi refereixi. Tal vegada, es
tracta d’un concepte polièdric que pot presentar una aparença diferent segons quina sigui la faceta i la perspectiva des de la qual es contempli.
D’aquestes notes de la realitat extretes del debat, podem relacionar-ne
algunes al voltant de les diferents perspectives i facetes de la qualitat que
s’han de tenir en compte a l’hora de definir aquest concepte.
Qüestions

Exemple de localització

Diversa perspectiva tècnica o
social en les valoracions

“Teresa: ...al valorar la qualitat hi ha
d’haver uns indicadors que ens informin dels aspectes fonamentals...”
“Neus: Una altra cosa és dir que per
aconseguir una escola de qualitat hem
de partir del context...”
“Neus: En aquest sentit crec que l’avaluació té més valor com a procés...”
“Xavier: Tal vegada, el que per a uns
és bo per a altres ho és menys, o fins i
tot bastant dolent...”
“Cecília: ...és subjectiva, però també
pot arribar a ser imparcial, en el sentit
de no prendre-hi partit...”
“Pepi: El que he dit abans no impedeix
que es pugui parlar de qualitat educativa d’un centre amb certa objectivitat...”
“Marc: Per a mi, la qualitat no hauria
de ser quelcom subjectiu...”
“Mercè: Cada context defineix el concepte de qualitat per a aquella escola
en concret.”
“Neus: ...en les escoles dels barris marginals les expectatives serien unes...”

Dependència del context

Relació entre norma i criteri
Diferents expectatives
dels usuaris
Subjectivisme i neutralitat

Objectivitat (objectivació)
i subjectivitat

Mèrit extern i valor intern
Valoració de la qualitat orientada cap a la utilitat per als
agents interns
Equitat i compensació de les
desigualtats socials

Cal notar que, en aquestes frases extretes de debats professionals, les
expressions dels partícips sovint són contradictòries, implícites o no prou
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El doble llistat està estructurat en tres fases:
1. Establiment dels estàndards.
2. Retiment de comptes (funció sumativa).
3. Millora (funció formativa).
Cal deixar constància que no totes les activitats i eines relacionades
són considerades en tots els països activitats pròpies de l’assegurament de
la qualitat del sistema escolar.
L’enfocament de la QA i l’enfocament dels esforços de control de
qualitat dels països influeixen en funció de si aquesta està orientada més o
menys externament o internament a les escoles, i de les diferents fases del
cicle d’assegurament de la qualitat: d’establiment d’estàndards, de rendició
de comptes (funció sumativa) i de millora (funció formativa de la QA). A
continuació, reproduïm la Taula 3.1. del text “Principals activitats i eines
identificades per a l’assegurament de la qualitat” (veure pàgines 40-42).
A partir del reconeixement que es doni –específicament com a activitats d’assegurament de la qualitat– a aquestes tipologies en les diferents
fases i orientacions, es podria afirmar què són els components de l’assegurament de la qualitat. A més, si resulten coherents i estan vinculats entre si, aleshores formarien un sistema d’assegurament de la qualitat.
Aquesta informació ens serveix per a interrogar-nos sobre el seu
acompliment en el sistema escolar del país o de la regió, i si els components que es donen –en alguna fase o en totes elles– responen a una determinada orientació, i si –finalment– per la seva coherència i vinculació
formen un veritable sistema d’assegurament de la qualitat (QAS). Aquest
és un exercici –per altra banda, depenent del coneixement que es tingui
del propi sistema escolar– que queda a la discrecionalitat del lector.
Finalment, la Comissió Europea, en una mirada de prospectiva respecte
de l’assegurament de la qualitat, recull, en el text citat (Panoràmica dels
escenaris de futures accions per potenciar l’assegurament de la qualitat,
en l’àmbit de la Unió Europea), els 7 escenaris de futur (de fet, els dos
darrers són especificacions del cinquè) per avançar, en els països de la
Unió Europea, en l’assegurament de la qualitat dels sistemes escolars. La
informació està organitzada a partir de quatre febleses detectades:
1. Dificultats d’alguns països per a fer front a la formulació i la implementació de l’assegurament de la qualitat.
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Externa a l’escola

FASE: establiment dels estàndards

Interna a l’escola

Estàndards educatius establerts centralment en diferents di- Estàndards fixats en l’àmbit local o escolar com a complemensions de la vida escolar (per exemple, relacions amb els ment o adaptació dels del sistema.
pares i la comunitat, instal·lacions i equipament...)

Estàndards educatius establerts centralment, en termes de re- Estàndards educatius (incloent-hi els resultats de l’aprenensultats de l’aprenentatge i la seva integració en el currículum. tatge) establerts o complementats en l’àmbit local o escolar.

Orientacions establertes centralment per als mètodes d’ensenyament i aprenentatge.

Marcs de referència per als estàndards de qualificació/competència del professorat i dels directors; estàndards de
Desenvolupament Professional Continuat (CPD); estàndards
per a l’avaluació del personal escolar.

Tests sumatius dissenyats en l’àmbit de l’escola o del proveïdor educatiu; avaluació formativa a les classes, per
exemple, tests regulars de progrés.

Desenvolupament i elecció de mètodes d’ensenyament i
aprenentatge adaptats a les necessitats de les aules, a la
població escolar, etc.

Credencials per a l’ensenyament / processos d’avaluació /
requeriments específics de Desenvolupament Professional
Continuat (CPD) per part de l’escola o el proveïdor.

----

Disseny d’avaluació d’alumnes, incloent-hi el seguiment de
l’habilitat d’avaluar alumnes per a la mesura de l’adquisició
de les competències.

Marcs de referència específics de cada escola o proveïdor
educatiu.

Processos per a assegurar que els estàndards educatius es
mantenen útils i rellevants, per exemple actualitzacions del
currículum centralment establert, comissions d’experts per a
desenvolupar els currículums fixats des de l’àmbit central...

Marcs de referència per a l’avaluació externa o interna, o
marcs de referència per a la qualitat escolar, establerts en
l’àmbit de sistema.
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CAPÍTOL 3
EL MODEL D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
DELS CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI
En aquest tercer capítol tractarem de l’avaluació de centres com una
de les estratègies dels Sistemes d’Assegurament de la Qualitat que donen
cobertura parcial a algunes de les seves fases, tal com s’han especificat en
el capítol anterior.
Concretament, el nostre model contempla un enfocament i una perspectiva de l’avaluació que pivoten al voltant de la definició de qualitat que,
més amunt, hem sostingut.
Més encara, el fet d’explicitar que es projecta sobre l’ensenyament
obligatori li confereix un èmfasi addicional sobre els beneficis socials de
l’educació en termes de cohesió, drets cívics i ciutadania democràtica.
En aquest capítol, doncs, hi trobarem:
1. Elements centrals de definició del model
2. Factors de qualitat escolar associats a l’eficàcia
3. Factors de qualitat escolar associats a l’equitat
4. Resum dels factors de qualitat, amb els indicadors, del model

1. ELEMENTS CENTRALS DE DEFINICIÓ DEL MODEL
El concepte d’avaluació en educació ja està suficientment establert i
compta amb un notable grau d’acord entre els autors. Es defineix com el
procés sistemàtic de recopilació i anàlisi d’informació rellevant que permet
formular judicis professionals i facilita la presa de decisions.
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Aquí es projecta l’avaluació i la qualitat sobre el centre educatiu com
a unitat significativa d’anàlisi, més enllà dels distints elements que el componen, encara que –com veurem– s’estableixin les vinculacions que corresponguin.
És a dir, el centre educatiu es considera el gresol en el qual es produeixen, de manera integral, els actes essencials que corresponen al dret-prestació de l’ensenyament obligatori gratuït que, a les societats desenvolupades, els estats han de garantir. L’estructura del sistema educatiu i les
polítiques educatives es plasmen i es fan visibles a la ciutadania a través
dels centres docents.
És obvi que l’apreciació del valor que afegeixen les escoles està en
relació directa amb l’ús que fan del grau d’autonomia que tenen en tots els
àmbits (relacional, organitzatiu, econòmic, pedagògic i de prestació de serveis); no se’ls pot atribuir ni els beneficis ni les mancances d’allò que no
tenen responsabilitat de decidir o gestionar.
Tanmateix, l’autonomia estructural dels centres és exercida –quantitativament i qualitativa– de manera diferent per part dels centres. En conseqüència, l’acció educativa no esdevé la mateixa i els resultats poden arribar
a ser marcadament distints.
És per això que proposem un model d’avaluació de centres centrat en
els processos, allò que les escoles fan en l’exercici de la seva autonomia,
per tractar de copsar el valor que hi afegeixen. Lògicament, les valoracions
dels processos s’hauran de situar en el marc de la correlació entre el context
i els resultats per tal de dimensionar-les adequadament. És el que s’explica
en el capítol sisè d’aquest llibre.
El fet de considerar prioritàriament les escoles quant als propòsits que
la societat ha determinat per a les etapes obligatòries o gratuïtes enllaça
directament amb la nostra definició de qualitat en educació. Per a l’ensenyament postobligatori, és probable que s’hagin de prendre més en consideració les expectatives un cop cobertes les necessitats bàsiques. En l’àmbit
individual, els estudiants ja hauran pres decisions estratègiques per a l’orientació del seu futur; en aquestes decisions, ja s’hauran contemplat les respectives actituds i aptituds; en l’àmbit colꞏlectiu, s’espera que una major
formació redundarà en una major qualificació ciutadana i laboral.
En el nostre parc escolar, existeixen escoles que ofereixen ensenyaments obligatoris i escolaritzen, regularment, alumnat d’edats iguals o inferiors als setze anys. Per a aquests centres d’educació primària i/o educació
secundària obligatòria, el model serà plenament aplicable. En canvi, per als
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centres que ofereixen algunes de les etapes obligatòries i, també, ensenyaments postobligatoris, caldrà modular-ne l’aplicació bé circumscrivint-la als
ensenyaments obligatoris bé adaptant-la, en el cas dels estudis postobligatoris, almenys pel que fa a l’ajustament dels perfils inicials dels estudiants.
Igualment, caldrà diferenciar si els ensenyaments postobligatoris són de
batxillerat i/o de FP.
És a partir d’aquests elements centrals que cal comprendre el model que
proposem, amb el benentès que la realització o la promoció de l’avaluació
dels centres per a les etapes escolars obligatòries o gratuïtes recau fonamentalment en els poders públics amb competències en l’educació obligatòria.
Segons es vulgui una aproximació més externa o més interna, es podrà
aplicar per uns avaluadors i/o altres, amb una combinació de perspectives
que en facilitin un creixement dialògic orientat a la millora. Per a aquestes
consideracions ens remetem al capítol setè d’aquesta obra.
A partir d’aquests conceptes és com ha d’entendre’s, en aquest text, l’avaluació de la qualitat dels centres docents. Per interpretar les dades de la manera
com un centre està portant a terme els processos educatius, és necessari
disposar d’una fonamentació comparativa entre una realitat concreta i un ideal
respecte al qual tendir. En altres paraules, cal establir respecte de què avaluar.
Pot sobtar que un model d’avaluació que pot emprar-se també des de
la perspectiva interna inclogui uns mateixos estàndards per a tots els centres, quan els projectes educatius i la seva aplicació poden ser marcadament
diferents. Aquesta aparent paradoxa no és nova. Així, per exemple, el model d’avaluació interna HGIOS (How good is our school), de les escoles
escoceses, presenta igualment aquesta característica i s’està aplicant amb
un notable èxit.
Com es veurà, existeixen mecanismes en l’aplicació del model des
d’una perspectiva interna que permeten la seva apropiació (priorització de
factors, ponderació d’indicadors, implicació en la determinació de fonts i
tècniques d’informació, aplicació parcial o seqüencial, aprofundiment selectiu mitjançant altres estratègies, etc.).
Pels motius descrits anteriorment, hem optat per una fonamentació de
l’avaluació que es vincula, simultàniament, als factors de qualitat establerts
per la investigació educativa i al desenvolupament de la responsabilitat social de les escoles. La finalitat de l’avaluació és, doncs, pedagògica, orientada a la millora en els dos grans grups de propòsits que les societats actuals
encarreguen a l’escolarització obligatòria: els beneficis individuals dels estudiants i els beneficis socials de l’educació.
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Visió
• Diagnòstic.
• Expectatives altes.
• Cerca de l’excelꞏlència i l’equitat.
Lideratge distribuït
• Compartit.
• Compromès.
Comunicació
• Implantació de decisions.
• Resolució de problemes.
Gestió del programa
• Anàlisi de dades per al control.
Els indicadors seran, consegüentment, de procés. És a dir, encaminats
a reflectir com opera el lideratge per a l’aprenentatge a l’escola. Es poden
considerar aspectes d’entrada o de recursos en relació amb els antecedents
i l’evolució del lideratge al centre, així com circumstàncies relatives a la
satisfacció de les persones, el desenvolupament del sentit de pertinença i
la corresponent implicació.
Com ja s’ha mencionat amb caràcter general, en aquest factor de
qualitat també es pot veure la interrelació o connexió mútua amb altres
factors. Per ilꞏlustrar-ho només amb un exemple, totes les referències a
l’estímul o potenciació del desenvolupament professional estan participades
del factor de qualitat d’actualització de la competència professional.

Aquests quatre elements s’han integrat en els tres indicadors següents,
que es poden amidar en aspectes tangibles de la realitat escolar i valorar
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segons escales d’assoliment que considerin la naturalesa del lideratge de la
instrucció de la forma que s’ha descrit anteriorment:
Indicadors del factor de qualitat:
1. Lideratge per a l’aprenentatge
• Distribució de rols entre directius, equips i professors, i mostra de

compromís en la millora dels aprenentatges i l’assoliment de les
competències.
• Escenaris per a la reflexió, l’anàlisi i el debat pedagògic relatiu a
l’ensenyament i l’aprenentatge, presa de decisions i aplicació d’estratègies participades.
• Expectatives positives amb les persones i projecció a l’entorn dels
valors de la comunicació en sentit ampli.

2.2. Aplicació del projecte educatiu
Amb aquesta denominació ens estem referint a l’existència i assumpció
de metes compartides en el centre docent, així com a l’èmfasi a proporcionar
una instrucció conduent a l’aprenentatge competencial de l’alumnat.
L’existència de metes compartides significa que hi hagi unitat de propòsit, consistència en la pràctica i colꞏlaboració entre l’equip professional
(Sammons, Hillman i Mortimore, 1995). Tanmateix, els objectius han d’estar acordats amb l’equip docent, establint les prioritats de l’escola; a més,
les decisions sobre l’ensenyament-aprenentatge han de ser participades i
compartides (National College for School Leadership, 2001).
Hopkins (1996) ha identificat la qualitat de la planificació com un factor important per a l’eficàcia escolar, i la concreta en la claredat i rellevància de les metes així com en la colꞏlaboració de tot l’equip.
Existeixen connexions evidents entre la forma com es planifica i la
capacitat d’implicar-s’hi. Les metes emergeixen a través de la planificació
colꞏlectiva, que permet resoldre les diferències i crear una base per a l’acció. En realitat, el pla com a producte és secundari i gairebé sempre necessitarà revisions. Els beneficis de la colꞏlaboració en el procés poden prolongar-se més enllà del valor del mateix pla. Per altra banda, la coordinació
de les activitats que es porten a terme és una estratègia destacada per al
manteniment de la implicació de l’equip.
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Igualment, s’haurà de disposar dels mecanismes i de les estratègies
oportunes perquè les informacions avaluatives del control de rendiments
siguin analitzades i valorades, en els àmbits de decisió, amb proximitat
temporal suficient a la seva producció (novament cal fer ús de les eines
digitals), perquè puguin establir-se propostes de millora i decisions d’ajust
que afectin les diverses variables que incideixen en l’ensenyament i en els
aprenentatges (materials, metodologies, agrupacions, temporitzacions, dedicacions, etc.).
Finalment, cal dir que el centre docent ha de disposar d’informació
vàlida i fiable, almenys de l’adquisició de les competències de cada
alumne, de cada grup, de cada promoció, de cada nivell i de la progressió
al llarg de l’escolaritat, per afavorir la presa de decisions per a la millora
en els diferents nivells d’agregació, i en les diferents escales temporals, per
a cadascun dels estudiants i dels òrgans implicats en cada cas.
Des de l’inici, s’ha de planificar l’avaluació amb la formulació i comunicació als estudiants dels objectius i dels criteris, el disseny i l’aplicació de
les activitats d’avaluació, amb la participació dels estudiants, amb els instruments seleccionats, fins a concretar les estratègies de correcció, els diferents
nivells d’agregació, l’apreciació dels resultats i la intercomunicació amb
les persones implicades, tant des del vessant de procés com de resultats.
L’avaluació dels aprenentatges, al projectar-se sobre aquestes formulacions, s’entendrà en la mesura dels seus elements de:
Implicació de l’alumnat
• Apropiació d’objectius i criteris.
• Consciència de la informació avaluativa.
• Pràctiques consistents d’autoavaluació.
• Pràctiques consistents de coavaluació.
Retroalimentació
• Ordenació de dades segons criteris avaluatius.
• Estratègies de correcció.
• Retorns orientadors.
• Pràctiques adequades de comunicació.
Control del rendiment
• Criteris.
• Temporització.
• Tècniques i instruments.
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• Disponibilitat de la informació.
• Estratègies d’implementació.
Els indicadors seran, bàsicament, de procés, però en aquest cas també de
resultats; és a dir, encaminats a reflectir com es porta a terme l’avaluació de
procés i de resultats dels aprenentatges. Es poden considerar aspectes d’entrada, com els antecedents i l’experiència en l’avaluació dels aprenentatges.
Com ja s’ha mencionat amb caràcter general, en aquest factor de qualitat
també es pot veure la interrelació o connexió mútua amb altres factors. Per
ilꞏlustrar-ho amb un exemple, les referències a l’avaluació formativa es relacionen amb el factor de qualitat dels entorns d’aprenentatge estimuladors.

Aquests quatre elements s’han integrat en els tres indicadors següents,
que es poden mesurar en aspectes tangibles de la realitat i valorar segons
escales d’assoliment que considerin la naturalesa de l’avaluació dels aprenentatges per avançar de la forma que s’ha descrit anteriorment:
Indicadors del factor de qualitat:
5. Avaluació dels aprenentatges per avançar
• Coneixement per part de l’alumnat dels criteris d’avaluació de les

competències i desenvolupament de processos d’autoavaluació i
coavaluació.
• Percepció per part de l’alumnat que el professorat els guia en els
processos de correcció de les produccions i els ajuda a progressar
en la millora de les competències.
• Adquisició de les competències per part de l’alumnat, d’acord amb
els procediments i requisits del centre.
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3. FACTORS DE QUALITAT ESCOLAR
ASSOCIATS A L’EQUITAT
3.1. Convivència i cooperació
La convivència és un dels factors relatius a la cohesió social que més
manifestacions diferents de la vida escolar pot arribar a assolir. En efecte,
l’educació per a la ciutadania democràtica (EDC), sigui o no una matèria
escolar expressa, es desenvolupa en el si de les institucions escolars a partir
d’una pluralitat d’experiències i vivències.
Per això, tot i que la mateixa conceptualització resultarà expansiva cap
a totes les persones directament o indirectament vinculades a la vida escolar,
l’atenció se centrarà especialment en l’alumnat i, com és habitual, en tant
que pugui desenvolupar-se a través seu, orientada en relació amb els aprenentatges inclosos en les diferents formulacions de l’objecte d’avaluació.
Per tractar de concretar-ho, especifiquem quatre tipus de fenòmens o
oportunitats educacionals vinculades directament al concepte de participació i convivència: comunicació, convivència i responsabilitat, participació
democràtica i respecte, i resolució de conflictes.
No hi ha dubte que la informació és el primer nivell de participació en
una comunitat. El fet de poder construir realitats socials passa inexorablement per un nivell bàsic i previ de coneixement. És essencial una comunicació entre els diferents membres i sectors de la comunitat educativa, en
sentit multidireccional, així com entre els diversos nivells de cada un dels
sectors de forma ascendent, descendent i horitzontal.
En l’actual societat de la informació, no s’ha de donar res per sobreentès o conegut per endavant, ja que –entre altres qüestions– el mateix soroll de la sobreinformació i la multiplicitat de canals interfereix notablement en la formació d’un coneixement clar, oportú i adequat. En aquest
sentit, una anàlisi de les estratègies comunicatives que es desenvolupen i
es potencien, des del centre, pot resultar aclaridor per valorar la qualitat de
la informació que es transmet entre els que configuren l’entramat social de
centre.
La capacitat de generar coneixement i confiança recíprocs té el seu
punt basal en les polítiques d’informació que es tenen per instituïdes a l’escola. Tant la varietat de canals com la possibilitat que aquests canals prenguin un sentit i un altre, així com la correcció, exactitud i oportunitat temporal dels missatges que circulin a través seu, de manera orientada,
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tendeixen a reforçar el sentiment de pertinença a una comunitat i la sensació d’estar informat del que passa, i, alhora, la tranquilꞏlitat de saber com
fer arribar la pròpia veu en els temes que interessi.
L’interès que té la comunicació rau en la satisfacció de les necessitats
d’informació de les persones, en la potenciació de l’exercici dels seus drets
i, essencialment, en la implicació de tota la comunitat en la tasca educativa
que es porta a terme al centre des d’una perspectiva constructiva i dinàmica. D’aquesta manera, els sistemes de gestió de la informació han de
dotar-se de mecanismes que assegurin la neutralitat, l’establiment de diferents nivells de publicitat, la transparència, la justificació de la diferenciació selectiva dels continguts, la comunicació oberta, la multiplicitat, la temporalitat, la retroalimentació o la valoració crítica.
Tal com ja es va exposar en una altra ocasió (Chavarria, 2002), la
combinació de diversos elements, com el tipus de pont (escrit, oral o visual), la direccionalitat (sentit directe, retroacció), la simultaneïtat (temporal i espacial) i el nivell de publicitat (absoluta, restringida, sectoritzada,
personalitzada...), permet la categorització de diferents formes de comunicació, així com l’exemplificació per a cadascuna d’elles de diversos instruments que les poden caracteritzar respectivament.
Així, doncs, l’anàlisi de les entrevistes, les enquestes als usuaris, els
fulls o circulars informatives, les publicacions periòdiques, els programes radiofònics, la utilització dels correus electrònics, les reunions informatives, els taulers informatius, la pàgina web, les agendes o llibretes bidireccionals, l’atenció telefònica, etc., seran altres exemples amb els quals
poder ilꞏlustrar i valorar la quantitat, la qualitat i la freqüència de la informació.
Respecte de la convivència i la responsabilitat, el focus es refereix a
les normes en les relacions entre les persones, en tant que membres d’una
mateixa comunitat. En primer lloc, ens remetem al mateix fet de la seva
existència i elaboració consensuada, més que imposada, i al coneixement
actualitzat a partir de la seva presència positiva en la vida escolar. Més
enllà del que està prohibit, les normes canalitzen les relacions entre què i
com s’ha de procedir en el que sí que es porta a terme, efectivament, entre
les persones.
La voluntat d’acceptació o submissió a unes normes amb les quals
les persones se senten compromeses és un indicador de la seva racionalitat, oportunitat i validesa per al context en què s’estableixen. En aquest
sentit, es destaca la convivència positiva en la qual es pugui harmonitzar
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escolar. Es poden considerar aspectes d’entrada o en relació amb la distribució geogràfica de l’alumnat respecte del centre o les possibilitats objectives de l’entorn real del respectiu centre.
Com ja s’ha mencionat amb caràcter general, en aquest factor de qualitat també es pot veure la interrelació o connexió mútua amb altres factors.
Per ilꞏlustrar-ho amb un parell d’exemples, les referències a la colꞏlaboració es relacionen amb el factor de qualitat de convivència i cooperació, i
els aspectes d’aprofitament didàctic també s’associen al factor de qualitat
d’entorns d’aprenentatge estimuladors.

Aquests tres elements s’han integrat en els dos indicadors següents,
que es poden mesurar en aspectes tangibles de la realitat i valorar segons
escales d’assoliment que considerin la naturalesa de l’obertura a l’entorn
de la forma que s’ha descrit anteriorment:
Indicadors del factor de qualitat:
8. Obertura a l’entorn
• Aprofitament didàctic de les possibilitats que ofereixen per als

aprenentatges tots els entorns, dins i fora del centre.
• Coneixement, ús i participació de l’alumnat en els mitjans de co-

municació, la relació i la projecció del centre docent.

4. QUADRE RESUM DELS FACTORS DE QUALITAT DEL
MODEL, AMB ELS CORRESPONENTS INDICADORS
Aquesta és la síntesi dels vuit factors de qualitat, estructurats en vinti-cinc indicadors, que estructuren el nostre model d’avaluació de centres
d’ensenyaments obligatori (ECCEO):
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FACTORS DE QUALITAT
Indicadors
1. Lideratge per a l’aprenentatge
• Distribució de rols entre directius, equips i professors, i mostra de

compromís en la millora dels aprenentatges i l’assoliment de les
competències.
• Escenaris per a la reflexió, l’anàlisi i el debat pedagògic relatiu a
l’ensenyament i l’aprenentatge, presa de decisions i aplicació d’estratègies participades.
• Expectatives positives amb les persones i projecció a l’entorn dels
valors de la comunicació en sentit ampli.
2. Aplicació del projecte educatiu
• Prioritat i compromís dels professionals amb les llengües d’ensenya-

ment i comunicació del centre, i deure d’una educació plurilingüe
per a tot l’alumnat.
• Programa de competències complet i coherent amb els principis de
l’aprenentatge, ben estructurat, amb habilitats prioritzades i recursos adequats i suficients.
• Desenvolupament i seguiment eficaç del programa d’ensenyament
de les competències.
• Consolidació del programa d’ensenyament de les competències amb
provisió de feedback freqüent i de qualitat.
3. Actualització de la competència professional
• Disposició i capacitat del personal per a impartir les competències

amb garanties d’èxit per a l’alumnat.
• Actualització del personal amb relació a les diferents àrees i compe-

tències.
• Impacte a l’aula de l’actualització del personal.

4. Entorns d’aprenentatge estimuladors
• Guia de l’aprenentatge autònom de l’alumne per a l’adquisició de les

competències i el desenvolupament explícit dels processos de resolució en les activitats complexes. Implicació, diàleg i cooperació professor, alumne i grup.
• Continguts presentats en tasques i activitats de contextos reals, en
formats variats, en entorns digitals i en una varietat àmplia de modalitats.
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CAPÍTOL 5
EXEMPLES DE RÚBRIQUES
En aquest cinquè capítol exposarem alguns exemples ilꞏlustratius per
a la valoració dels indicadors qualitatius mitjançant rúbriques. Es tracta
d’una sèrie de descripcions esglaonades, d’acompliment de cada indicador,
que han de servir per identificar inequívocament en quin nivell es troba en
un determinat centre. Aquests indicadors van molt més enllà de la simple
escala numèrica a la que atribuir-li una valoració a un indicador.
Normalment, es tracta d’una seqüència progressiva amb caràcter formatiu i formador que sol tenir un nombre parell (4, 6 o 8) de nivells. En
ocasions, no tots estan definits i se n’indiquen només alguns –per exemple,
un de cada dos– per tal que els avaluadors copsin les situacions intermèdies. En qualsevol cas, és un mecanisme d’ajut per tractar de neutralitzar
les possibles tendències subjectives desviades i aconseguir que les situacions es valorin amb la màxima neutralitat possible, assegurant que la fiabilitat de la mesura sigui independent de l’avaluador.
De fet, el nostre model d’avaluació disposa de rúbriques concretes ja
publicades que abasten la totalitat dels indicadors. Ho fan en dues versions
diferents: una, en forma de rúbrica composta que requereix a cada nivell
l’acompliment de diversos descriptors1; i, una segona, en la que s’han desagregat les rúbriques compostes en rúbriques simples diferenciades per a
cada descriptor2. També, aquí es reprodueix, a tall de recordatori, un
exemple.
1

En el Capítol 4: Concreción del objeto de evaluación. Las rúbricas. Evaluación de
centros para la mejora de la calidad (2013) de Chavarria, X i Borrell, E.
2
En el Capítol 3: Factors de qualitat. Avaluació persuasiva (2017) de Chavarria, X i
Borrell, E.
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Tanmateix, es pot avaluar un centre docent utilitzant els indicadors del
nostre model, però fent-hi valoracions intersubjectives, per escala numèrica
o utilitzant altres rúbriques, ja que molts aspectes com la convivència, l’equitat, el lideratge o d’altres han estat tractats en altres models avaluatius.
És, per això, que hem seleccionat alguns exemples parcials de quatre
altres rúbriques que poden ser útils i que, en la seva versió íntegra, es troben disponibles. Aquestes són exemples de publicació recent i fàcilment
accessibles, d’entre un ampli catàleg. La intenció és que siguin ilꞏluminadores i inspiradores pel seu contingut, per als equips avaluadors.
Totes elles presenten avantatges i inconvenients, dependrà de la quantitat i naturalesa de la informació avaluativa que es reculli, del temps i precisió
amb la que es pugui encarar el procediment avaluador, o de l’experiència
dels avaluadors que unes o altres els puguin resultar més factibles.
En aquest capítol, doncs, hi trobarem:
1.
2.
3.
4.

Rúbrica per avaluar el centre escolar (Avaluació persuasiva).
Rúbrica per autoavaluar l’equitat escolar.
Rúbrica per valorar els canvis promoguts per Escola Nova XXI.
Rúbriques per valorar el nivell d’assoliment de les competències:
lectora, matemàtica i científica segons PISA.
5. Rúbrica per analitzar, reflexionar i valorar pràctiques inclusives.

1. RÚBRICA PER AVALUAR EL CENTRE ESCOLAR
(AVALUACIÓ PERSUASIVA)
Aquesta és una mostra de les rúbriques desenvolupades en el llibre
Avaluació persuasiva, dels mateixos autors. Aquest llibre és una aplicació
del model ECCEO d’avaluació de centres que conté 8 factors de qualitat
relacionats 5 d’ells amb l’eficàcia: 1) el lideratge, 2) el projecte educatiu,
3) l’actualització professional dels docents, 4) el treball en els entorns
d’aprenentatge i 5) l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat, i 3, relacionats amb la cohesió social: 6) la convivència i cooperació, 7) l’equitat i la
inclusió, i 8) l’obertura a l’entorn.
L’objecte d’avaluació es desenvolupa a través de la formulació de vinti-cinc indicadors i els seus respectius components per a cadascun dels factors
de qualitat relacionats amb l’eficàcia o la cohesió social, presentats en rúbriques que recullen, per a cada indicador el conjunt de descriptors quantitatius
i qualitatius que constitueixen els components de cada indicador.
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S’ha establert una gradació en una escala progressiva de sis estadis
(A, B, C, D, E i F) en què s’atribueix –en aquest model– un diferencial
similar entre cadascun i el següent. L’estadi A significa que no s’ha aconseguit
el primer nivell de qualitat establert. En la majoria de rúbriques, s’ofereixen
quatre nivells de qualitat progressiva: B, C, D i E. En algunes rúbriques,
poques, es pot aconseguir fins el nivell F com a màxima excelꞏlència.
Aquestes rúbriques s’han elaborat amb caràcter formatiu per donar visibilitat a l’oscilꞏlació de cada indicador i perquè el centre, a partir de la
seva posició, pugui identificar amb més facilitat l’estadi contigu que li permeti progressar cap a l’excelꞏlència.
Aquí, per ilꞏlustrar-ho, transcrivim a continuació dues rúbriques relacionades amb factor de qualitat 5 associat amb l’eficàcia: l’Avaluació dels
aprenentatges per avançar i una altra, relacionada amb el factor de qualitat
6 vinculat amb la cohesió social: La convivència i cooperació. A cadascun
d’aquests factors de qualitat, hi trobareu 3 indicadors amb els respectius
descriptors i les rúbriques corresponents.

FACTOR DE QUALITAT 5. Avaluació dels aprenentatges per avançar
Indicador 5.1. Coneixement i aplicació dels criteris d’avaluació de la
competència, del nivell corresponent per part de l’alumnat.

Descriptor 5.1.1. Criteris d’avaluació explícits de la competència
A No s’assoleix el primer nivell de qualitat establert.
B El professorat, quan inicia un tema i/o unitat didàctica en les àrees pertinents, explica als alumnes i valora la importància dels criteris d’avaluació
de les habilitats de comprensió lectora, expressió oral i/o expressió escrita.
C A més, el document de criteris d’avaluació que el professorat aplica està
organitzat com a centre i articulat de manera coherent en els equips docents de curs, cicle o departament.
D A més, existeixen mecanismes de seguiment i revisió de l’eficàcia de
l’aplicació dels criteris d’avaluació.
E A més, el professorat, a partir de la revisió de l’eficàcia de l’aplicació,
si és necessari, coordina la modificació o complementació dels criteris
d’avaluació.
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D Existeix un nivell alt de satisfacció del personal pel respecte, el tracte
just i la confiança que la resta del personal li mostra en la relació i la
comunicació que s’estableix en la vida escolar.
E Existeix un nivell molt alt de satisfacció del personal pel respecte, el
tracte just i la confiança que la resta del personal li mostra en la relació
i la comunicació que s’estableix en la vida escolar.
Descriptor 6.3.6. Satisfacció del personal del centre per l’estímul i el repte
que li suposa la planificació, la participació i l’avaluació de les activitats
competencials
A No s’assoleix el primer nivell de qualitat establert.
B Existeix un nivell mitjà de satisfacció del personal del centre per l’estímul i el repte que li suposa la planificació, la participació i l’avaluació
de les activitats competencials.
C Existeix un nivell mitjà-alt de satisfacció del personal del centre per
l’estímul i el repte que li suposa la planificació, la participació i l’avaluació de les activitats competencials.
D Existeix un nivell alt de satisfacció del personal del centre per l’estímul
i el repte que li suposa la planificació, la participació i l’avaluació de
les activitats competencials.
E Existeix un nivell molt alt de satisfacció del personal del centre per l’estímul i el repte que li suposa la planificació, la participació i l’avaluació
de les activitats competencials.

2. RÚBRICA PER AUTOAVALUAR L’EQUITAT ESCOLAR
Es tracta d’una rúbrica elaborada com a producte intelꞏlectual dins del
projecte Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational
Equity, cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea (2017-1ES01-KA201-037990).
El projecte el van desenvolupar entre els anys 2017 i 2019 un consorci
format per nou institucions de Bèlgica, Itàlia, Romania, Espanya i el Regne
Unit. La coordinació del projecte va córrer a càrrec de la Inspecció General
d’Educació de Catalunya, una autoritat educativa regional, que supervisa i
avalua l’equitat a les escoles.
Pel que fa a autoritats educatives amb competències similars, també van
participar el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu a Catalunya,
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l’Ufficio Scolastico Regionale de la Lombardia, la Inspecció d’Educació
de Sibiu (Romania) i Scholengroep Brussel (Bèlgica).
Van participar l’Istituto Comprensivo Casati (Muggió, Lombardia) i
l’Institut El Calamot (Gavà, Catalunya), dues escoles de secundària, que juntament amb algunes escoles de Scholengroep Brussel, també han compartit
les seves estratègies per afrontar amb èxit els problemes d’equitat mitjançant bones pràctiques.
Finalment, la Universitat de Galꞏles Trinity Saint David i la Universitat
Lucian Blaga de Sibiu van aportar coneixements experts sobre equitat en educació i van donar suport als marcs teòrics i a la publicació dels materials.
En aquest projecte, s’ha definit l’equitat en l’educació com el dret a
un sistema educatiu just i inclusiu que asseguri l’accés a una educació
d’alta qualitat i ofereixi oportunitats per a l’aprenentatge personalitzat, el
desenvolupament personal i social. Aquesta definició d’equitat inclou sis
conceptes clau, que es converteixen en dimensions a avaluar. Per a cada
dimensió, s’han establert diverses subdimensions. Cadascuna d’aquestes
inclou diversos descriptors classificats en quatre nivells d’assoliment.
Les sis dimensions són: Justícia, Inclusió, Accés, Oportunitat, Aprenentatge personalitzat i Desenvolupament personal i social.
Aquí, per ilꞏlustrar-ho, transcrivim a continuació la part que correspon
a la Dimensió d’Accés (a una educació d’alta qualitat) que inclou les següents quatre subdimensions Qualitat educativa, Qualitat de l’ensenyament, Prevenció de l’absentisme i l’abandonament i Accés als recursos.
DIMENSIÓ: ACCÉS
Subdimensió: Qualitat Educativa
Descriptor: Escolarització
Nivell 1: El centre educatiu no vetlla perquè els alumnes assoleixin el nombre màxim d’anys d’escolarització.
Nivell 2: El centre educatiu està disposat a garantir el nombre màxim
d’anys d’escolarització del seu alumnat, des de l’educació infantil fins als
estudis post-obligatoris.
Nivell 3: El centre educatiu està disposat a garantir el nombre màxim
d’anys d’escolarització del seu alumnat, des de l’educació infantil fins als
estudis post-obligatoris, té un pla i l’aplica regularment.
Nivell 4: El centre educatiu assegura que la major part de l’alumnat està
escolaritzat tots els anys que sigui possible, des de l’educació infantil fins
als estudis post-obligatoris.
120

Descriptor: Organització
Nivell 1: El centre educatiu no treballa per afavorir la presa de decisions
colꞏlectives en termes d’equitat, tampoc té mecanismes per prendre decisions
sobre aspectes organitzatius que donin suport al desenvolupament de
l’equitat de l’alumnat.
Nivell 2: El centre educatiu treballa per fomentar la presa de decisions
colꞏlectives en termes d’equitat i té alguns mecanismes per prendre decisions sobre aspectes organitzatius que desenvolupin l’equitat de
l’alumnat.
Nivell 3: El centre educatiu treballa per fomentar la presa de decisions
colꞏlectives en termes d’equitat i té alguns mecanismes efectius per prendre
decisions sobre els aspectes organitzatius que donen suport i impulsen
l’equitat de tot l’alumnat (comissions socials, comissions d’absentisme...).
Nivell 4: El centre educatiu pren decisions colꞏlectivament en termes
d’equitat i té alguns mecanismes efectius per prendre decisions sobre els
aspectes organitzatius que donen suport, desenvolupen i impulsen l’equitat
de tot l’alumnat (comissions socials, comissions d’absentisme...).
Descriptor: Formació
Nivell 1: El centre educatiu no proporciona oportunitats de formació sobre
les necessitats d’equitat escolar.
Nivell 2: El centre educatiu ofereix oportunitats perquè el professorat estigui format en equitat. Hi ha activitats de formació específiques disponibles
sobre les necessitats d’equitat escolar.
Nivell 3: El centre educatiu té professorat format en equitat i un pla de
formació amb activitats de formació específica sobre les necessitats
d’equitat escolar.
Nivell 4: El professorat està format en equitat i alguns són formadors, i el
centre educatiu té un pla de formació completament implementat amb activitats de formació específiques sobre les necessitats d’equitat escolar.
DIMENSIÓ: ACCÉS
Subdimensió: Qualitat de l’ensenyament
Descriptor: Professorat
Nivell 1: El professorat està assignat segons el sistema de provisió del país.
El centre educatiu no està utilitzant tots els recursos que ofereix el sistema.
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3. RÚBRICA PER VALORAR ELS CANVIS PROMOGUTS
PER ESCOLA NOVA XXI
Aquesta és la rúbrica desenvolupada per iniciativa Escola Nova 21,
l’any 2019, per tal de donar suport al seguiment i avaluació de l’aplicació
dels canvis escolars que aquest projecte d’innovació impulsa.
La seva estructura conté quatre eixos:
EIX 1: Propòsit i plantejaments institucionals.
EIX 2: Procés d’aprenentatge competencial: metodologia.
EIX 3: Procés d’aprenentatge competencial: avaluació.
EIX 4: Gestió de l’organització.
Cadascun d’aquests eixos es desplega en un nombre variable de criteris –entre tres i set– fins a un total de dinou criteris.
El material es presenta en un format àgil i consta de:
• Per a cada eix, una presentació i especificació dels criteris que hi conté.
• Per a cada criteri, unes orientacions sobre possibles evidències, política de centre i pràctiques de centre que s’hi relacionen; a més, de la
rúbrica en vuit nivells (alfa, beta, gamma, èpsilon, kappa, pi, sigma
i psi), dels quals es referencien les rúbriques que ocupen els llocs
parells (beta, èpsilon, pi i psi), entenent que les situacions intermèdies
les hauria d’identificar i descriure cada centre segons sigui la seva
realitat. Addicionalment, hi ha un nivell final, omega, que es refereix al
desenvolupament autònom per seguir el procés de millora continuada
i un punt de partida cap el futur (no una meta o port d’arribada).
A continuació, presentem el contingut del primer eix (es pot consultar
la rúbrica sencera a https://www.escolanova21.cat).
Eix 1: Propòsit i plantejaments institucionals
El propòsit de l’horitzó comú de canvi és que tot infant tingui accés a
un aprenentatge dirigit al desenvolupament integral de la persona, des
d’una visió humanista de l’educació com proposa l’informe Repensar
l’educació (UNESCO, 2015). Aquesta visió pretén eliminar la separació
existent en educació entre els aspectes cognitius, els emocionals i els ètics
125

per oferir un aprenentatge profund, rellevant i eficaç que ajudi als infants i
als joves a convertir-se en persones autònomes, a desenvolupar tot el seu
potencial i a portar les regnes de la seva pròpia vida. L’educació ha de
poder proveir les eines per a que les persones puguin participar activament
en la societat del coneixement i actuar com a ciutadanes i ciutadans lliures
i responsables en l’àmbit local i global. Aquests conceptes permeten repensar l’educació en un món canviant i globalitzat, interconnectat i atent a
nous horitzons del coneixement. La visió humanista de l’educació està «basada en el respecte a la vida i a la dignitat humana, la igualtat de drets, la
justícia social, la diversitat cultural, la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida d’un futur sostenible» (UNESCO, 2015).
En els centres, aquest propòsit es reflecteix en la visió que ha de ser
desenvolupada (i renovada periòdicament) conjuntament amb tota la comunitat educativa (incloent-hi l’equip directiu, el claustre, les famílies, els
infants i joves, etc.). La visió del centre es basa en el propòsit de desenvolupar competències per a la vida, i en la realitat i el context de l’escola i la
seva comunitat.
En el marc de les Competències per a la vida, la UNESCO (1996 i
2015) planteja que l’educació com a formació integral de la persona ha de
cobrir els quatre pilars de l’aprenentatge en la vida de cada persona:
•
•
•
•

Aprendre a ser.
Aprendre a conèixer.
Aprendre a fer.
Aprendre a conviure.

Els quatre pilars formen un tot interconnectat, però, a títol organitzatiu,
els tres criteris definits aquí per reflectir la seva inclusió en l’orientació del
propòsit educatiu de l’escola estan repartits en tres àrees (criteris 2, 3, 4) que
reflecteixen el domini d’un o més pilars. Aquests pilars es concreten curricularment en l’enfocament del Departament d’Ensenyament sobre l’aprenentatge basat en competències dins d’un sistema educatiu inclusiu. En aquest
apartat s’aborden quatre aspectes clau dels plantejaments institucionals.
CRITERI 1: Orientació com a escola inclusiva i orientadora
L’objectiu de la transformació educativa proposada és que tot infant,
a tota escola, trobi experiències d’aprenentatge rellevants, gratificants i
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