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L’eina d’autoavaluació dinámica

Què és ?
Per a què serveix?

Com s’utilitza?



Què és i per a què serveix?

L’eina d’autoavaluació dinàmica 



Per esdevenir un centre 

formador d’excel·lència, 

el centre formador ha 

d’assolir el nivell màxim 

en 8 àmbits diferents.

Els àmbits 



L’eina concreta

el que ha de

saber fer el

centre formador

en un nivell

d’Excel·lència

en cada àmbit.

Els processos d’avaluació dinàmica



Un exemple 



Com hem d’interpretar aquest exemple?

Aquesta taula ens dona la informació sobre el nivell

d’excel·lència del primer àmbit i respecte a cada dimensió.

Atès que no es pot assolir el nivell màxim de cop, la taula

incorpora uns indicadors de nivell més inicial i de nivell mitjà.

Aquests dos grups d’indicadors ens ajudaran a assolir de

forma gradual el nivell màxim, el de referència.

Aquest nivell de referència és, però, el que realment orienta

perquè marca el lloc on hem d’arribar (com en un GPS).

Per això es considera que l’eina proporciona una base

d’orientació.

Els nivells de gradació



Un exemple 

NIVELL MÀXIM D’EXCEL·LÈNCIA 



Com a base d’orientació, aquest tipus de taules o

rúbriques (n’hi ha per a cada àmbit i dimensió)

ens ajuda a:

a) orientar-nos cap a on s’ha d’anar en relació amb

cada àmbit: què ha de saber fer el centre formador

en cada àmbit i en un nivell d’excel·lència?

b) resseguir el camí perquè permet revisar de forma

continuada si es va pel bon camí i corregir el rumb,

si s’escau: estem treballant en la direcció que indica

el nivell de referencia de cada àmbit?

c) fer una autoavaluació després d’un temps de

treball: en quina mesura hem assolit el nivell de

referencia de l’àmbit XXX? Com hem de continuar?

Objectius de la base d’orientació



Com s’utilitza?

Orientacions d’ús



Mirem com es fa!

Autodiagnosi



Llegint el descriptor del 

següent nivell, quina pista 

ens dona per poder-lo 

assolir des d’on som?

On podem trobar models 

d’horaris que contemplin 

l’acompanyament?

On podem trobar les característiques i 

exemples d’un model d’acompanyament 

capacitador en l’eina d’autoavaluació 

dinàmica?

Mirem com es fa!

Autoseguiment



EVIDÈNCIES

No s’ha aconseguit encara el 

nivell màxim en relació amb la 

qualitat de l’acompanyament i 

la relació que s’ha d’establir. 

S’ha de seguir treballant un 

temps més llarg en aquests 

dos aspectes tan importants.

EVIDÈNCIES

No s’ha aconseguit encara el 

nivell màxim en relació amb el 

seguiment. S’ha de seguir 

treballant un temps més llarg en 

aquest aspecte.

Autoavaluació

Mirem com es fa!



D’aquesta manera utilitzem la mateixa taula d’indicadors en forma de rúbrica amb 

tres objectius diferents.

Sempre és la mateixa taula o rúbrica, el que es mou 

és el nostre procés.

Sense l’eina d’autoavaluació dinámica no sabríem cap a 

on hem d’anar ni el que hem de fer exactament com a centre formador, ni com ho 

hem de fer!

Procés dinàmic de millora continua



Eina i Orientacions per al seu ús eficaç

ORIENTACIONS PER A UN ÚS EFICAÇ

Documents

https://projectes.xtec.cat/centresformadors/documents/eina-dautoavaluacio-dinamica-de-centres-formadors/
https://projectes.xtec.cat/centresformadors/documents/eina-dautoavaluacio-dinamica-de-centres-formadors/
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