PREMI XAVIER BATLLE
Criteris per l’avaluació del jurat
Per avaluar el premi el Jurat utilitzarà els següents criteris:
1- Per a les Bones Pràctiques.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Si és una Bona Pràctica de: l’escola, l’etapa, el nivell o el curs.
Si hi participen tots els implicats.
Si és una Bona Pràctica sostinguda en el temps.
Si la Bona Pràctica disposa d’indicadors per a la seva avaluació i s’avalua.
Si els resultats dels 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 Bona Pràctica evoluciona.
PUNTUACIÓ

ITEM A PUNTUAR
a Extensió de la
BP

b
Participació

b

Sostinguda en
el temps

1

2

3

4

Individual

Curs/nivell

Etapa

Escola

Només els
impulsors

Els impulsors i
uns quants
voluntaris

Una gran
majoria

Etapa/ nivell/curs

Més d’1 any

Més de 2 anys

Més de 3 anys

Tenen
indicadors de
resultats i
satisfacció

Menys d’1 any
Estan començant

c

d
e

Indicadors
d’avaluació

No en tenen

Només tenen
indicadors de
resultats o de
satisfacció

Anàlisi dels
indicadors

No analitzen

Només miren
satisfacció

No hi ha
millores

No sempre es
fa

S’introdueixen
millores

Analitzen
satisfacció i
resultats són +
Sí, es fa però
no hi ha
millores

Tota l’escola

Tenen
indicadors de
resultats,
satisfacció i
comparació
Analitzen tots
són + i hi ha
tendència
Sí, cada any i
es mira de
millorar

2- Per a la Innovació
PUNTUACIÓ
ITEM A PUNTUAR

2

Hi ha força
centres que fan
coses similars

Hi ha algunes
experiències
similars

Participació
Sostenibilitat
Transferibilitat

Individual
poc
poc

Indicadors

No n’hi ha

Equip docent
bastant
bastant
Estan mirant
Tenen
d’algunes
activitats

a

Novetat

b
b
c
d

e

1

Avaluació

Encara no

Recullen i
Analitzen
activitats

3
Hi ha molt
poques o
nul·les
experiències
Etapa/ Nivell
força
força

4
No s’havia vist
mai o no ho
coneixem
Claustre

molt
molt

Només de
satisfacció o de
resultats

Tenen de
resultats i de
satisfacció

Recullen i
analitzen els
indicadors de
resultats i
satisfacció

Han fet
avaluacions
completes i
comparatives
amb èxit

