Criteris per avaluar el Premi Xavier Batlle

1- A les Bones Pràctiques
El jurat avaluarà segons la rúbrica següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Si és una Bona Pràctica de: l’escola, l’etapa, el nivell o el curs.
Si és una bona pràctica sostinguda en el temps.
Si aquesta bona pràctica disposa d’indicadors i s’avalua.
Si els indicadors són positius i tenen tendència +.
Si, a més a més, i, com a conseqüència de les diferents avaluacions, s’han introduït
millores; és a dir, si la BP pràctica evoluciona.

ITEM A PUNTUAR

PUNTUACIÓ
2

4

3

És una BP de tota l’escola/
Etapa/Nivell/ Curs

Hi participen
tots els
implicats.

Hi participa
una gran
majoria.

Hi participen
uns quants
voluntaris.

BP sostinguda en el temps

Fa més de
tres anys.

Fa més de
dos anys.

Fa més d’un
any.

Tenen
indicadors
de: resultats
i
Satisfacció.

Només tenen
indicadors de:
resultats o
satisfacció

No en tenen

Analitzen els indicadors,
són positius, hi ha
tendència

Tenen
indicadors
de: resultats,
satisfacció i
comparació.
Analitzen.
Són positius.
Hi ha
tendència.

Només miren
satisfacció.

No analitzen
o no hi ha
indicadors.

Les millores s’han introduït
com a resultat de
l’avaluació

Sí, cada any
es mira de
millorar.

No sempre es
fa.

No hi ha
millores.

Existeixen indicadors
d’avaluació

Analitzen.
Són positius.
Es fa, però
no hi ha
gaires
millores.

1
Només hi
participen els
impulsors.
Menys d’1
any. Estan
començant.

2- A la Innovació
El jurat valorarà segons la rúbrica següent
PUNTUACIÓ
ITEM A PUNTUAR

4

3

2

1

La novetat

No ho havíem
vist ni sentit
mai.

Hi ha molt
poques
experiències.

Hi ha algunes
experiències
similars.

La participació

Claustre

Etapa
o nivell

Tot un equip
docent

La sostenibilitat
La transferibilitat

molt
molt

bastant
bastant

La valoració

Avaluació
feta
amb èxit.

força
força
Indicadors
recollits
pendents
d’avaluar.

Hem vist i
sentit forces
centres que
fan coses
similars.
Només la
persona
impulsora
poc
poc

Tenen
indicadors
definits

Tenen previst
posar
indicadors.

