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En què ens basem per decidir què i com 
ensenyem?

• L’experiència del docent + el seu coneixement i 
expertesa!

• Factors lligats al centre i al sistema educatiu…
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Ensenyament:

+



Què vol dir fer una docència basada en 
evidències?

• 1. Basar el propi ensenyament en 
experiències que han funcionat en el 
passat.

• 2. Ser capaç de sotmetre les pròpies 
iniciatives docents a un estudi rigorós i 
derivar decisions al respecte.



Estudis sobre l’ús de l’evidència per 
part dels docents...

• Els docents tenen interès en aplicar la 
recerca a la seva docència (Booher et al., 
2020)…

• Però tenen dificultats per identificar la 
recerca que necessiten

• I tenen dificultats per traduir i aplicar en el 
seu context aquella recerca.

Booher, L., Nadelson, L. S., & Nadelson, S. G. (2020). What about research and 
evidence? Teachers’ perceptions and uses of education research to inform STEM 
teaching. The Journal of Educational Research, 113(3), 213-225.



On puc trobar fonts d’evidència 
científica?

• Col·lecció ‘Què funciona en educació’ de 
l’IVÀLUA. https://ivalua.cat/en/node/168 

• ‘Teaching and Learning Toolkit’ de 
l’Education Endowment Foundation. 
https://educationendowmentfoundation.or
g.uk/education-evidence/teaching-learnin
g-toolkit 

• …

https://ivalua.cat/en/node/168
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit


I com puc produir evidència científica? 
Per on començo?

• Notes i anotacions d’alumnes d’avaluacions 
sumatives (p. ex. exàmens)

• Notes i anotacions a partir d’activitats 
d’avaluació contínua

• Observacions d’aula (p. ex. rúbriques)
• Registre d’absències
• Qüestionaris a alumnes i famílies
• ...
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Diversos dissenys de recerca

• Dissenys simples (“post”):

Grup d’alumnes

Aplicació de nous 
elements docents
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qüestionaris dels 

alumnes…
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EXPERIMENTEU BASANT-VOS EN L’EVIDÈNCIA I 
COMPARTIU ELS RESULTATS AMB LA 
COMUNITAT EDUCATIVA I CIENTÍFICA!!

Moltes gràcies!

Marc Lafuente Martínez             @lafuente_marc


