
TALLER PER REALITZAR EL TREBALL DE FI 
DE MÀSTER. 

MÀSTER DE PSICOPEDAGOGIA

Barcelona, 21 i 28 de febrer de 2014



TFMTFM
TFM és un projecte de recerca, un estudi o una memò ria 

que implica un exercici integrador de la formació re buda al 
llarg de la titulació

Contextualització
del projecte: anàlisi 

de necessitats?

Aplicació i 
avaluació del 
projecte, si 

escau Viabilitat de 
l’aplicació del 

projecte

PROPOSTA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE: 
COMPONENTS I PROCEDIMENT POSSIBLE

UN PLA SISTEMÀTIC: 
innovació, 

programa, actuació, 
proposta formativa

UN RECURS: 
material 

pedagògic, prova 
psicopedagògica

DISSENY DEL PROJECTE



OBJECTIUS DEL TALLER 

REFORÇAR LA PART MÉS METODOLÒGICA DEL PROJECTE A DISSENYAR I 

REALITZAR:

OFERIR UNA VISIÓ TEÒRICA DEL CONCEPTE D’AVALUACIÓ I LA SEVA 

OPERATIVITZACIÓ PRÀCTICA CONSIDERANT LA TASCA AVALUATIVA QUE ES 

CONTEMPLA EN EL TREBALL DE FI DE MÀSTER DE PSICOPEDAGOGIA 

CONTINGUTS DEL TALLER

UN BLOC TEMÀTIC: EL DISSENY DE L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE



1. Planificació i desenvolupament d’un procés d’avaluació: fonamentació

conceptual, funcions de l’avaluació i alguns dels models aplicables als 

projectes i programes propis de l’àmbit de la psicopedagogia.

2. Presentació d’exemples il.lustratius dels models d’avaluació més 

rellevants per les temàtiques previstes de l'alumnat del màster de 

Psicopedagogia: detecció de necessitats per al disseny de les 

intervencions, programes i/o materials; l'avaluació del procés d'aplicació

i l'avaluació dels resultats obtinguts (si s’escau).

CONTINGUTS DEL TALLER



METODOLOGIA DEL TALLER

TREBALL PRESENCIAL

a) L’exposició dels conceptes teòrics i metodològics sobre el procés d’avaluació, a 
través d’una sessió expositiva en power point.

b) La realització en petit grup d’una pràctica per dissenyar les avaluacions 
rellevants pel TFM. 

c) Assessorament, a mode de tutories grupals, sobre el disseny i la posada en 
pràctica dels models d'avaluació escollits per l'alumnat (segona trobada 
prevista per 11 d’abril i 16 de maig de 2014).

TREBALL D’APRENENTATGE AUTÒNOM

a) Lectures i recursos pel treball autònom via on-line relacionats amb els 
continguts del taller, facilitats a través del campus virtual (espai al Moodel
sobre el treball de fi de màster) per complementar la sessió presencial.



La intervenció constitueix una pedra de toc fonamental en 

el camp educatiu (Riart i Vendrell, 2007) i d’ella deriven 

innombrables possibilitats avaluatives.

Què vol dir?....



La INTERVENCIÓ:

COMPONENTS 

I

DIMENSIONS

Respon a una línia d’acció
en un àmbit específic

Per a què es fa?
(Objectius generals i 
resultats pretesos)

S’orienta a la solució d’un
problema/ resposta a 

necessitats detectades

On es fa? Per qui es fa?

(Origen i naturalesa)

Involucra a diferents actors

Qui el porta a terme? A qui 
va dirigit?

(Responsables i usuaris)

Requereix temps i recursos

Quan i amb què es fa?
(Cronograma, 

temporalització i recursos)

Té un disseny definit
Què es fa? Com es fa? 

(Àrees-Accions-Estratègia de la 
implementació) 

Tota intervenció psicopedagògica necessita:
DETERMINAR I ARGUMENTAR LA NECESSITAT/  INICIAL/S

DISSENYAR UN PLA O PROJECTE D’INTERVENCIÓ ADEQUAT
FER UN SEGUIMENT DEL PROCÉS SEGUIT

VEURE ELS RESULTATS OBTINGUTS



EL DISSENY D’UNA INTERVENCIÓ ESTRATÈGICA PER PROJECTES

PROJECTE: conjunt d’activitats planificades d’una manera articulada, per 

produir béns o serveis capaços de satisfer necessitats o resoldre 

problemes.  

TFM de Psicopedagogia ...

L’AVALUACIÓ, UNA 
EXIGÈNCIA 
METODOLÒGICA

LA INTERVENCIÓ: 
INTENCIONALITAT, 

PLANIFICACIÓ I 
SISTEMATITZACIÓ



“Procés sistemàtic, dissenyat intencional i tècnicament, de recollida
d’informació rigurosa (valuosa, vàlida i fiable), orientat a valorar la qualitat i 

els assoliments d’un programa, com a base per a la posterior presa de 
decisions de millora”.

(Pérez Juste, 2006)

“Un tipus d’investigació aplicada sobre objectes socials (sistemes, plans, 
programes, projectes, participants, institucions, agents, recursos, etc...) 
que analitza i jutja la seva qualitat estàtica i dinàmica segons criteris i 

estàndars rigurosos (...) amb l’obligació de suggerir accions alternatives
per diferents propòsits (...)”

(Escudero, 2010)

L’AVALUACIÓ DE PROGRAMES, LA INVESTIGACIÓ AVALUATIVA



LL’’AVALUACIAVALUACIÓÓ

SISTEMATITZACIÓ
I RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ

JUDICI DE 
VALOR 

PRESA DE DECISIONS I ACCIONS 
ALTERNATIVES

(funció reorientadora i 
d’estratègies de futur)

PROCPROCÉÉS S 
CONTEXTUALITZATCONTEXTUALITZAT

Acompanyament
socioeducatiu

Objectius amb els diferents
sectors

Xarxes de comunicació i 
sistemes de participació

social 

Convivència veïnal

Us dels serveis
comunitaris

L’organització veïnal
per millorar la 

qualitat de vida

Infrastructura

Implementació

Materiaes
pedagògics

Metodologíes
pedagògiques

Nivell
d’autonomia

Relació de 
dependència

(socioeconòmica, 
analfebalització, 

vulnerablitat social)

PROJECTES PER A LA 
INSERCIÓ SOCIAL A 

L’ESPAI PÚBLIC 

Gestió de 
l’espai
public

Dependencia
dels usuaris

PROJECTES 
EDUCATIUS

Clima i normes 
de convivència

escolar

Treball en equip

Gestió en 
funció de 
qualitat

Sistema 
d’evaluació

Dinàmica
escolar



MESURA

� Es un judici de valor absolut en 
obtenir dades. Quantifica la 
realitat.

� És puntual 

� Forma  part de l’avaluació però
no implica avaluació.

AVALUACIÓ

� És un judici de valor relatiu que 
permet estimar la qualitat de 
l’objecte avaluat, comparant les 
dades amb determinades instàncies
o patrons de desitjabilitat (criteris
de valoració)

� És processual i dinàmica

� Inclou la medició però és més
extensa. La medició és un mitjà per
avaluar.

AVALUAR AVALUAR ≠≠ MESURARMESURAR



LA INNOVACIÓ:  PROCÉS QUE IMPLICA DIFERENTS FASES

ORIGEN EN NECESSITATS CONCRETES

EL DISSENY DE LA  PROPOSTA 
D’INTERVENCIÓ

PROCÉS D’APLICACIÓ

RESULTATS 
OBTINGUTS

PROPOSTA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE

SUPERVISIÓ QUE SUPOSA DIFERENTS TIPUS D’AVALUACIÓ AMB 

VALOR PER SI MATEIXES I/O INTEGRABLES EN UN PROCÉS ÚNIC 

D’AVALUACIÓ SISTEMATIC I CONTINU

DETECTAR I 
NECESSITATS 
PRIORITÀRIES

FER EL SEGUIMENT
DEL PROCÉS

CONSTATAR
ELS EFECTES 

PLANIFICAR A PARTIR 
DE NECESSITATS 
PRIORITÀRIES

REDISSENY



SEGONS LA FUNCIÓ I L’OBJECTE DE L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE:  QUATRE 
MODELS AVALUATIUS

AVALUACIÓ DE NECESSITATS (CONTEXT) o ANÀLISI DE NECESSITATS: 
Coneixement de les característiques del context, les necessitats, problemes i 
demandes del grup de persones a qui s’aplicarà el projecte d’intervenció per 
establir prioritats. DECISIONS DE PLANIFICACIÓ PER DEFINIR OBJECTIUS

AVALUACIÓ DEL DISSENY (PROGRAMACIÓ) O AVALUACIÓ D’ENTRADA: 
Valoració del pla d’acció (disseny del projecte) i els recursos per adaptar-lo 
millor al grup destinatari, al context i a les necessitats detectades. DECISIONS 
D’ADAPTACIÓ DEL PROGRAMA.

AVALUACIÓ DEL PROCÉS (DESENVOLUPAMENT) O AVALUACIÓ FORMATIVA: 
Anàlisi del funcionament del projecte, per corregir i millorar el procés i tots els
components del projecte per contribuir als resultats pretesos. DECISIONS DE 
MILLORA EN LA GESTIÓ I EXECUCIÓ

AVALUACIÓ DELS RESULTATS I DE L’IMPACTE (PRODUCTE) O AVALUACIÓ
SUMATIVA). Valoració dels efectes obtinguts en els destinataris (constatació
de l’eficàcia) i l’impacte (en termes d’efectes esperats i no esperats) tenint com
a punt de referència els objectius inicials. DECISIONS D’ACREDITACIÓ.



Les funcions de l’avaluació de programes es relacionen amb:

– Fonamentar i justificar les propostes d’intervenció (funció diagnòstica).

– Conèixer els seus resultatsresultats (funció acreditativa de l’eficàcia). Mèrit dels
programes.

– Ajudar a la gestigestióó dels mateixos ( funció optimizadora) per contribuir als
resultats pretesos - conceptualització, procés. Valor dels programes.

– Aportar informació per a la comprensió dels fenòmens, delsels processosprocessos

((funcifuncióó constructivaconstructiva).).

– Justificar la presa de decisionsdecisions (funció (re)orientadora) d’estratègies de 
futur- implantació, supressió o expansió.

– Donar comptecompte públicament de les despeses implicades (funció de 
control de la despesa, lògica economicista), del grau de cumpliment de 
normes (funció administrativa o pel control).

... Un instrument al servei de programes i projectes, una eina 
pràctica, funcional i sistemàtica...



� Establir el propòsit, la finalitat, la funció de l’avaluació

� Identificar els aspectes més significatius de l’objecte
que s’avalua: Determinar i operativitzar les dimensions
(els indicadors) d’informació a recollir

� Determinar els procediments de recollida de dades i 
les fonts d’informació: selecció i construcció
d’instruments

� Especificar els criteris per emetre els judicis

� Especificar les potencials decisions a prendre.

EL DISSENY DE L’AVALUACIÓ

PER QUÈ
AVALUAR?

- QUÈ AVALUAR?
-QUINA 
INFORMACIÓ
NECESSITEM?

EN BASE A QUÈ
AVALUAR?

COM AVALUAR?

PER A QUÈ
AVALUAR?



� Són les evidències, els indicis d’informació significativa i 
oportuna que he d’obtenir de l’objecte de l’avaluació.

Cal que:

• SIGUIN COHERENTS AMB EL MARC TÈORIC.

• APORTIN INFORMACIÓ RELLEVANT PEL TIPUS 
D’AVALUACIÓ QUE VOLEM REALITZAR

• MOSTRIN INFORMACIÓ OBSERVABLE, OPERATIVA I 
RÀPIDA D’OBTENIR

INDICADORS D’AVALUACIÓ. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES MÉS VALORADES.



L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE 
L’EDUCACIÓ

� L’avaluació ha de contribuir a obtenir una visió global del funcionament i dels
resultats que aconsegueix el centre, identificant les bones pràctiques i els
aspectes susceptibles de millora.

� L’avaluació de centres, en el marc del Pla d’Avaluació del Departament
d’Educació, preveu incorporar progressivament l’avaluació global 
diagnòstica i el sistema d’indicadors de centre . 

� La informació referida a aquest conjunt de variables s’actualitzarà cada curs
escolar i servirà tant per analitzar l’evolució del centre com per comparar la 
seva situació amb la de la resta de centres que els hagin aplicat.



Informació

Funcionament i resultats 
dels processos 

que es generen a 
l’aula i al centreIndicadors de

centre

3.Processos: aula

1.Context: diversitat significativa, 
mobilitat professorat/alumnat, 

tipologia sòcioeconòmica,  

5.Recursos: 
PC’s, humans

2.Resultats: % alumnat 
supera A, % alumnat supera 

cada competència bàsica
4.Processos: 
centre (PAT, 

PC)

L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ. 



Centre: diversitat significativa

Centre: mobilitat

Resultats: índex dels alumnes que superen 
el cicle

Resultats: índex d’alumnes que superen les 
competències (prova de 6è. de primària)

Recursos

Descripció:

-Títol

-Any inici

-Any final



Consell Superior d'Avaluació del 
Sistema Educatiu

Òrgan consultiu del Departament d'Ensenyament que t é com a 
objectiu efectuar una tasca d'anàlisi i d'avaluació del sistema educatiu 

d'àmbit no universitari:

� Elabora periòdicament informes sobre indicadors d’e ducació per 
tal de conèixer el grau d’eficàcia i d’eficiència d el sistema educatiu 
català

� S’ocupa de la disponibilitat de les fonts estadísti ques de Catalunya 
en matèria d’educació (IDESCAT, Institut d’Estadísti ca de 
Catalunya) i 

� Emet els informes comparatius de les dades de Catal unya amb les 
dels països de l’OCDE.



Consell Superior d'Avaluació del 
Sistema Educatiu



Consell Superior d'Avaluació del 
Sistema Educatiu



Consell Superior d'Avaluació del 
Sistema Educatiu



� Establir el propòsit, la finalitat, la funció de l’avaluació

� Identificar els aspectes més significatius de l’objecte
que s’avalua: Determinar i operativitzar les dimensions
(els indicadors) d’informació a recollir

� Determinar els procediments de recollida de dades i 
les fonts d’informació: selecció i construcció
d’instruments

� Especificar els criteris per emetre els judicis

� Especificar les potencials decisions a prendre.

EL DISSENY DE L’AVALUACIÓ

PER QUÈ
AVALUAR?

- QUÈ AVALUAR?
-QUINA 
INFORMACIÓ
NECESSITEM?

EN BASE A QUÈ
AVALUAR?

COM AVALUAR?

PER A QUÈ
AVALUAR?



“Mai l’avaluació serà millor que la informació en què es basa” (Pérez Juste, 2002)

INSTRUMENTS

Tests/ Proves objectives

Escales d’actituds

Qüestionaris

TÈCNIQUES D’OBSERVACIÓ

Observació sistemàtica

• Llistes de comprovació

• Escalas d’estimació

• Sistemes de categories

• Registros anecdòtics

Observació participant

• Diari d’investigació (de camp)

• Notes de campo

• Memorandums (memòries)

TÈCNIQUES DE CONVERSA

Entrevista: Estructurada, abierta. 
Individual, Grupal

Grups de discussió

Tècnica Delphi

TÈCNIQUES D’ANÀLISI DOCUMENTAL

Documents oficials

Documents personals

• Diaris

• Històries de vida/ Relats de vida

• Cartes

• Biografies

Documents audiovisuals

• Fotografies, diapositives

• Vıdeos, gravacions en audio

PROCEDIMENTS EN L’OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ



CARACTERÍSITQUES DESITJABLES

• Previstos en el projecte
• Possibles en el context
• De reconeguda qualitat
• Coherents amb el tipus de 

dades requerides
• Domini dels mateixos per 

part de l’avaluador/a
• Planificada temporalitzacióCOMPLEMENTARIETAT 

METODOLÒGICA, amb
la millor riquesa
possible.

PERTINENÇA

FACTIBILITAT: realisme en els
plantejaments (pràctics i  viables)

OPORTUNITAT: disponibilitat en el moment
adequat.

PROCEDIMENTS EN L’OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ

“Mai l’avaluació serà millor que la informació en què es basa” (Pérez Juste, 
2002)



� Establir el propòsit, la finalitat, la funció de l’avaluació

� Identificar els aspectes més significatius de l’objecte
que s’avalua: Determinar i operativitzar les dimensions
(els indicadors) d’informació a recollir

� Determinar els procediments de recollida de dades i 
les fonts d’informació: selecció i construcció
d’instruments

� Especificar els criteris per emetre els judicis

� Especificar les potencials decisions a prendre.

EL DISSENY DE L’AVALUACIÓ

PER QUÈ
AVALUAR?

- QUÈ AVALUAR?
-QUINA 
INFORMACIÓ
NECESSITEM?

EN BASE A QUÈ
AVALUAR?

COM AVALUAR?

PER A QUÈ
AVALUAR?



CRITERIS DE VALORACIÓ

ELS CRITERIS: Són les normes per jutjar el valor dels programes o 
projectes en tot el seu procés.

Coherència amb els objectius de l’avaluació.



� PERTINENÇA: Adequació dels objectius del projecte als problemes que tracta de 
resoldre, i al context on opera.

� EFICÀCIA: Grau en què el projecte aconsegueix els resultats esperats sobre els
usuaris/beneficiaris. 

� EFECTIVITAT: Efectes beneficiosos no previstos.

� IMPACTE: Grau en què el projecte té uns efectes sobre la població més àmplia: 
comunitat o persones associades als usuaris, més enllà de la població objecte.

� VALOR:  Grau en què el projecte és útil per respondre a les necessitats preteses
o solucionar el problema que va donar lloc al projecte. 

� EFICIÈNCIA: Adequació raonable dels recursos invertits per assolir els objectius
del projecte. Relació cost/utilitat del projecte. “Fer més amb menys”.

� COBERTURA: Grau en què el projecte arriba a la població objecte del mateix. 
Taxa de cobertura (% de la població objecte afectada).

� SATISFACCIÓ dels destinataris, agents i altre personal interessat/afectat.

� SOSTENIBILITAT: La probalitat de que els beneficis del projecte continuïn un cop
hagi conclòs.

CRITERIS DE VALORACIÓ



Nivells de suficiència per emetre judicis globals sobre el projecte. 

Tipus de referències:

� Avaluació normativa: el barem o regla per mesurar el mèrit
corresponent a un criteri grupal (el conjunt de destinataris d’un
mateix projecte, per exemple).

� Avaluació criterial: l’objectiu és veure si es supera o no un criteri
inicial prefixat per decidir el mèrit d’un projecte (suficiència o 
insuficiència).

� Avaluació idiosincràtica o personalitzada: les circumstàncies
particulars i el canvi personal es tenen en compte per emetre el 
judici (referència en base al nivell previ assolit per una persona).

REFERÈNCIES O ESTÀNDARDS DE VALOR



REFERÈNCIES O ESTÀNDARDS DE VALOR



 

FINALITAT  

 

Dimensions 

del contingut 

 

 

 

INDICADORS 

Com obtenim 

la informació  

 

 

 

TÈCNIQUES 

De qui o d’on 

obtenim les dades  

 

 

 

FONTS 

D’INFORMACIÓ 

 

Judicis a emetre 

l’avaluació 

 

 

 

CRITERIS 

DE REFERÈNCIA 

 

Presa de 

decisions 

derivades 

 

 

UTILITAT DE 

L’AVALUACIÓ 

 

MOMENT: ABANS, DURANT I DESPRÉS DEL PROJECTE…  

 

EL DISSENY DE L’AVALUACIÓ



Anàlisi de les 
característiques i procés
d’identificació de 
necessitats (problemes
socials o educatius) del 
context d’intervenció

AVALUACIÓ/ ANÀLISI DE NECESSITATS
(AVALUACIÓ DEL CONTEXT)

AVALUACIÓ/ ANÀLISI DE NECESSITATS
(AVALUACIÓ DEL CONTEXT)

Prioritzar les necessitats
detectades.

Anàlisi formal de les 
discrepàncies. Entre allò real 
(destinataris, agents implicats) 
i allò desitjable

Ajuda en la presa de decisions: 
establir les estratègies
d’intervenció més apropiades per
satisfer les necessitats



Discrepància

NECESSITAT: definició

Beatty (1981), Kauffman (1982), Stufflebean (1998)

Discrepància entre la situació actual i la desitjada

Situació actual Situació desitjable



� Normatives: manifestades per experts.

� Percebudes o sentides: manifestades des de la percepció de 
persones i col.lectius propers a la proposta d’intervenció.

� Expressades: demandes explícites per part dels beneficiaris
principals

� Relatives: resultants de la comparació entre diferents
situacions o grups.

NECESSITAT: tipus



AVALUACIÓ/ ANÀLISI DE NECESSITATS
(AVALUACIÓ DEL CONTEXT)

AVALUACIÓ/ ANÀLISI DE NECESSITATS
(AVALUACIÓ DEL CONTEXT)

• Descriure el context on s’aplicarà el projecte, identificar 

la població objecte i detectar les necessitats que existeixen

.

A) DECISIONS DE DISSENY o PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
(àrees d’actuació, metes esperades, tipus intervenció, 
establiment de prioritats sobre les necessitats
detectades) 

INFORMACIÓ A 
OBTENIR

A) URGÈNCIA 
B) PRIORITZACIÓ
C) EXTENSIÓ
A quines necessitats cal respondre prioritàriament? 
Fortaleses, oportunitats: Agents, recursos disponibles? 
(Punt 4. Contextualització TFM)

DECISIONS A 
PRENDRE

CRITERIS DE 
VALORACIÓ: 

JUDICIS

A)Característiques del context, necessitats o problemes:

- Condicions de partida dels beneficiaris
- Necessitats expressades, sentides i normatives del 
context relatives al projecte

- Detecció dels problemes (necessitats prioritàries)

FINALITAT



FINALITAT  

• Definir les necessitats de la 3ª Edat sorgides arrel dels canvis més actuals i que seran objecte del programa com a prioritats d’acció 
 

QUÈ AVALUAR 
Dimensions del 

contingut/ Informació 
a obtenir 

MÈTODES 
Com obtenir la 

informació 

FONTS D’INFORMACIÓ 
De qui o d’on obtenim les 

dades 

PARÀMETRES CRITERIALS 
Qüestions que hauria de respondre 

l’avaluació 

UTILITAT DE L’AVALUACIÓ 
De cara a las propuestas del 

trabajo 

 
- Necessitats, 
mancances, 
demandes 
expressades per la 
gent gran arrel dels 
canvis socials 
actuals 
(NEC. EXPRESSADA) 
 
- Percepció sobre les 
mancances anteriors 
del personal tècnic 
que gestiona el 
programa. 
(NEC. SENTIDA) 
 
 
- Opinió dels experts  
i administradors del 
programa 
(NEC. NORMATIVA) 

 
- Grups de discussió 
amb els usuaris del 
programa 
- Qüestionaris 
d’avaluació inicial 
(prerequisits) 

 
 
 
- Grups de discussió 
amb els gestors i 
gestores del 
programa i els 
voluntaris 

 
 
 
- Entrevista a experts i 
tècnics professionals. 
- Anàlisi documental 
d’estudis prospectius 
de la 3ª Edat. 

 
- Usuaris del programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gestors i gestores del 
programa. Voluntariat. 
 
 
 
 
 
 
- Experts, teòrics i 
dissenyadors del programa. 
- Documentació identificativa 
del programa “Gent Gran”.  
- Revisió bibliogràfica: 
Informe FOESSA i 
documents varis sobre les 
tendències actuals de la 3ª 
edat i la nova 
conceptualització dels 
aspectes clau (envelliment, 
centres residencials o 
esplais...) 

 
ADEQUACIÓ DEL PROGRAMA A LES 
NECESSITATS DETECTADES 
 

 
- El programa, és una resposta 
adequada a les necessitats més 
actuals de la gent gran ? 
 
- Quines són les aportacions del 
programa a les necessitats de la 
tercera edat sorgides arrel dels 
canvis socialss actuals?  
 

 
 

 
A partir de l’avaluació de 
necessitats realitzada,  
 
 
- Quines necessitats cal 
prioritzar des del 
programa?  
 
- Cap a quin nou model 
d’atenció a la gent gran cal 
que avanci el programa? 
 
 
 

 

 

Decisions de 
disseny del 
programa



.

AVALUACIÓ DEL PROJECTEAVALUACIÓ DEL PROJECTE

• Descriure i valorar el pla d’acció (disseny del projecte), els seus
components tècnics i els recursos previstos per aplicar-lo.

A) DECISIONS DE MILLORA PRÈVIA DEL PROJECTE PER 
INCREMENTAR-NE LES SEVES POTENCIALITATS 

B) DECISIONS D’ADAPTACIÓ DEL PROJECTE A LES NECESSITATS

INFORMACIÓ A 
OBTENIR

A) QUALITAT TÈCNICA DEL PROJECTE: COHERÈNCIA TÈORICA 
I CONGRUÈNCIA INTERNA. És un bon projecte?

B) VIABILITAT PRÀCTICA. És viable en aquest context?
C) PERTINENÇA SOCIAL i IDONEÏTAT DEL PROJECTE.  És un bon
projecte per aquest context a la llum de les necessitats de-

tectades?

DECISIONS A 
PRENDRE

CRITERIS DE 
VALORACIÓ: 

JUDICIS

A) Les dimensions/components bàsics d’un projecte:
- Metes i objectius (clarament definits?)
- Continguts (responen a les necessitats detectades?)
- Activitats (fonamentades teòricament? s’ajusten a un procés
estratègic per assolir els efectes esperats?)

- Temporalització (és realista?)
- L’avaluació en el projecte (existeixen indicadors de resultats?)

B) Les condicions contextuals (lloc, recursos humans i materials, 
organització de l’entitat, subvencions i ajuts, etc.) on s’aplicarà.

FINALITAT



Decisions 
d’adaptació
del programa 
a les 
necessitats



AVALUACIÓ DEL PROCÉSAVALUACIÓ DEL PROCÉS

• Descriure i valorar el procés de desenvolupament, la implementació

.

A) DECISIONS D’EXECUCIÓ
B) DECISIONS D’AJUSTOS PARCIALS. DECISIONS DE MODIFICACIONS

INFORMACIÓ
A OBTENIR

A) COBERTURA
B) CONFORMITAT AMB LA PLANIFICACIÓ PREVISTA 
C) COHERÈNCIA INSTITUCIONAL. 
D) EFICÀCIA PARCIAL
E) SATISFACCIÓ DELS IMPLICATS

DECISIONS A 
PRENDRE

CRITERIS DE 
VALORACIÓ: 

JUDICIS

A)Els elements clau del procés d’implementació del projecte
- Destinataris o beneficiaris: es dirigeix als destinataris previstos?

- Realitació activitats (com s’apliquen? s’executen totes les previstes? Difícils?)

- Temporalització (s’ajusten al calendari previst?)

- Ús dels recursos (s’utilitzen bé els recursos? Funcionen? S’adapten al públic?)
- Els resultats parcials (les activitats van cobrint els objectius parcials?

B) El binomi projecte- factor humà: motivació, grau de participació
destinataris, clima
C) L’actuació dels dinamitzadors: actitud i adequació tècnica
D) Anàlisi tècnica del programa: facilitat, adequació i suficiència activitats-
materials, adequació temporalització.
E)  Els efectes no previstos

FINALITAT



 

 

FINALITAT  

� Analitzar les activitats desenvolupades i valorar els elements del context i del procés seguit  
QUÈ AVALUAR 

 

MÈTODES 
 

FONTS D’INFORMACIÓ 
 

PARÀMETRES CRITERIALS  
 

UTILITAT DE L’AVALUACIÓ 
 

 
- Nivell 
d’assoliment dels 
objectius  
 
 
 
- Experiència 
viscuda al voltant 
de la posada en 
pràctica del 
programa. 
 
- Dificultats i 
elements 
favorables que es 
perceben en el 
desenvolupament 
del programa.  
 

 
- Anàlisi 
documental de 
les memòries 
dels gestors/es 
 
 
- Anàlisi de 
contingut de les 
produccions 
virtuals dels 
usuaris. Estudi 
per enquesta a 
través del 
qüestionari. 
 
 
 

 
- Memòries redactades 
pels gestors i gestores 
del programa. 
 
 
 
- Documents dels 
usuaris (Página Web). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’EFICÀCIA PARCIAL DEL 
PROGRAMA: 
- Quins són els efectes de les 
diferents activitats en els usuaris 
del programa?  
- En quina mesura els usuaris estan 
progressant cap als objectius 
desitjables?  
 
LA SATISFACCIÓ  
- Els usuaris i els gestors, es 
mostren satisfets amb els 
resultats de l'experiència?  
- S'estan complint les seves 
expectatives? 
- Què els agrada? Què no els 
agrada tant? Què canviarien? 
 
LA COHERÈNCIA INSTITUCIONAL 
DEL PROGRAMA EN ELS 
CENTRES 
- El programa s'ha aplicat en un 
clima social favorable?  
- S'ha aconseguit una dinàmica 
participativa entre els diversos 
col·lectius ?  
- Quins elements percebuts pels 
gestors i gestores dificulten i 
afavoreixen el procés?  

 
A partir de l’avaluació 
realitzada,  
 
- Quins ajustos s’introdueixen a 
les activitats del programa 
davant els reptes més actuals 
de les persones grans? 
 
- Quines activitats són les 
millors per aconseguir els 
objectius desitjables del 
programa? 
 
- Quines vies o estratègies 
d’actuació ajuden a fer més 
efectives aquestes activitats? 
 
- Quines són les condicions 
desitjables (de centre) pel 
desenvolupament positiu del 
programa? 
 

Decisions 
d’execució i 
gestió
adecuades



AVALUACIÓ DELS RESULTATSAVALUACIÓ DELS RESULTATS

• Conèixer els resultats obtinguts, els efectes  i el grau en què
s’han satisfet les necessitats previstes per cobrir i els objectius

A) DECISIONS SUMATIVES: MANTENIMENT O 
SUPRESSIÓ DEL PROJECTE, EXPANSIO O CERTIFICACIÓ
B) DECISIONS FORMATIVITZADES: MILLORAR EL 
PROGRAMA DE CARA A PROPERES EDICIONS
C) DECISIONS D’ACREDITACIÓ

INFORMACIÓ A 
OBTENIR

A) EFICÀCIA: Quins són els resultats del projecte en els
destinataris? S’han assolit els objectius plantejats?
B) EFICIÈNCIA: Val la pena la despesa invertida 
considerant els resultats?
C) EFECTIVITAT: Quins efectes col.laterals s’han obtingut?
D) GRAU DE SATISFACCIÓ: Com valoren el projecte
els diferents participants?
E) IMPACTE: Hi ha hagut repercussions sobre altres col.lectius?

DECISIONS A 
PRENDRE

CRITERIS DE 
VALORACIÓ: 

JUDICIS

A) Resultats en relació amb els objectius
B) Efectes positius o negatius no previstos
C) Satisfacció dels destinatais, agents i altre personal afectat.

FINALITAT



 

FINALITAT 
� Estudiar els efectes del programa i el seu impacte en els centres  

 
QUÈ AVALUAR 
 

MÈTODES 
 

FONTS D’INFORMACIÓ 
 

PÀRÀMETRES CRITERIALS  
 

UTILITAT DE L’AVALUACIÓ 
 

 
- Assoliment dels  
objectius 
generals 
vinculats a les 
activitats. 
 
- Canvis no 
esperats  
 
- Efectes del 
programa en la 
vida dels centres. 
 
 

 
- Grups de 
discussió amb els 
usuaris del 
programa  
 
- Grups de 
discussió amb amb 
els gestors i 
gestores del 
programa 
 
- Anàlisi del 
contingut de les 
produccions 
virtuals dels 
usuaris 
(qüestionari, relats 
personals....) 
 
- Grups de 
discussió amb els 
funcionaris de 
centres i les juntes 
directives 

 
- Usuaris del 
programa  
 
 
 
- Gestores y 
gestoras del 
programa 
 
 
 
- Documentos de 
los usuarios (Página 
Web) 
 
 
 
 
 
- Responsables de 
centros y las juntas 
directivas 
 

 
L’EFICÀCIA DEL PROGRAMA: 
 
- Quins són els efectes de les 
diferents activitats en els 
usuaris del programa?  
- Han aparegut efectes no 
previstos (positius i 
negatius)? 
- Quins efectes del programa 
els gestors i gestores 
consideren més rellevants?  
 
L’IMPACTE DEL PROGRAMA 
ALS CENTRES 
 
- Quina ha estat la incidència 
del programa en la resta dels 
usuaris que no són objecte 
directe del mateix? 
 
- Existeix un procés 
d’institucionalització del 
programa? 
 
- Quina incidència social té el 
programa? 
 

 
A partir de l’avaluació dels 
resultats  realizada,  
 
- Quina és la validesa 
global del programa com a 
resposta a les necessitats 
actuals de la gent gran?  
 
- Es pot continuar o cal  
surprimir el seu 
desenvolupament? 
 
- Quins canvis són més 
necessaris per incorporar 
el programa a la vida dels 
centres? (sostenibilitat del 
programa) 
 

 

Decisions 
d’acreditació i 
formativitzades
programa



Model d’avaluació global
Model de presa de decisions (CIPP, Stufflebeam)

PLANIFICACIÓ I DISSENY 
PROJECTE 

IMPLEMENTACIÓ
PROJECTE 

FINAL PROJECTE 

AVALUACIÓ DEL 
PROCÉS

AVALUACIÓ DELS 
RESULTATS 

AVALUACIÓ DE 
NECESSITATS

AVALUACIÓ
INICIAL

-Definir el context, identificar la 
població destinatària i valorar 
necessitats. Justificar disseny.

- Establir la qualitat tècnica del 
projecte, la seva viabilitat 

pràctica i seva avaluabilitat

- Identificar els 
defectes i les fortaleses 
del desenvolupament 

del projecte 

- Comprovar l’eficàcia del 
projecte 

AVALUACIÓ CONTINUADA DEL PROJECTE DES DE LA MATEIXA GESTIÓ (AV. INTERNA)

ÈXIT EXTERN

OBJECTIUS PLANIFICACIÓ
RELLEVANCIA

VIABILITAT

EXECUCIÓ SEGONS 
EL PREVIST

ÈXIT INTERN
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