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El “boom” de les evidències

Les “grans expectatives” de la recerca educativa

Evidència
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Què ens diu la recerca?

Les escoles en les que s’utilitza la recerca i les dades, com a part de la formació inicial i 
continua del professorat, s’associen amb diferències positives en relació amb la qualitat 
del professorat, de l’escola i del sistema. (Cordingley, 2013; Mincu, 2013)

Una de les característiques de les escoles altament competitives és que 
faciliten l’anàlisi de la recerca i de les dades basades en evidències (Supovitz, 
2015).

➢ Comporta identificar àrees d’intervenció (en la docència) i
possibles solucions

Les escoles compromeses amb la recerca adopten un enfocament centrat en una cultura d’aprenentatge 
basat en l’aprenentatge reflexiu.

➢ Els docents treballen en col·laboració per entendre què funciona, quan, com i per què 
(Godfrey, 2016; Handscomb & MacBeath, 2003).



Pràctica educativa basada
en evidències

Ús de les millors evidències 
disponibles



Pràctica educativa informada
en evidències

Ús de les millors evidències 
disponibles



Sharples (2013, p.7)
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La pràctica informada en l'evidència no és un 'llibre de cuina' que ensenya o vigila, ni 
s'ha de tractar de prescriure allò que passa des d'una posició d'autoritat indiscutible. 
Es tracta d’integrar l’experiència professional amb la millor evidència externa de la 

recerca per millorar la qualitat de la pràctica



Pràctica educativa informada 
per l’evidència

Experiència i judici 
professional

Context educatiu 
i necessitats dels 

estudiants

Evidències de 
recerca

Combinació d’experiència 
professional i coneixement 
de les millors investigacions 
externs i d’avaluacions 
basades en evidències

(www.education.gov.uk, 2014)

Presa de 
decisions

A partir de Brown (2020) & EIPSI Project (2021)

http://www.education.gov.uk/


Evidència

Cain & Daly (2017); Slavin & Madden (2018); Tejedor (2007)

Prova, dada verificada, demostració
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Evidències d’aprenentatge de 
l’alumnat

Evidències dels projectes d’innovació de 
centre/aula desenvolupats

Evidències de recerques en les que ha 
participat el centre (en col·laboració 
amb investigadors)

Evidències extretes d’informes, articles 
de recerca

Altres



La professió docent, un procés de 
presa de decisions
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En què es basen els mestres per informar la pràctica?

*Freqüència d’ús de les fonts d’informació durant els últims 12 mesos (basat en una mostra de 652 mestre i professors d’infantil, primària i secundària) 
Font: EIPSI (2021)
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“Moda” educativa

Fuenta. M.J.P.M https://www.elmundo.es/yodona/moda/2022/01/20/61e6c214e4d4d8ec4a8b45ca.html 





Cain (2019); Cain & Allan (2017); Hanscomb (2019); 
Hemsley-Brown & Sharp (2004)

Beneficis en la pràctica i el desenvolupament 
professional

Afavorir el desenvolupament professional efectiu, fent possible l’aprenentatge professional permanent

Ajustar i regular el treball del professorat, al proporcionar nous enfocaments teòric-pràctics que els animin a reflexionar sobre 
la pràctica educativa

Adaptar els enfocament d’ensenyament a les necessitats de l’alumnat

Proporcionar dades que incrementin el coneixement i la comprensió sobre l’ensenyament

Identificar tècniques i estratègies que els docents poden utilitzar en l’ensenyament

Revisar la pràctica educativa a la llum dels resultats de la recerca, proporcionant eines conceptuals i pràctiques per abordar 
problemes de la pràctica educativa

Aguditzar el pensament dels docents, al desafiar el pensament existent al demostrar que la pràctica educativa pot veure’s des
d’una varietat de perspectives



Parteix d’una realitat concreta que es vol 
millorar
Fixa uns objectius assumibles 
S’estableixen els criteris per la seva 
avaluació

Implementació

Saber per què ho 
fem, com ho fem i 
com podem 
millorar

Anàlisi d’altres 
experiències, 
resultats científics

Respostes 
avalades per la 
recerca

Pràctica i Recerca educativa

Adaptació a partir de: Koning, H. & Kroon, H. (2011) S’avalua la proposta en relació amb el punt de partida
Es fa una projecció de futur que la faci sostenible en el temps



La investigació 
per a fonamentar 

la innovació 
educativa

La investigació 
durant la 
innovació

La investigació 
sobre els 

resultats de la 
innovació

Recerca educativa

Evidències de recerca

Innovació educativa

Pràctica i Recerca educativa
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Qüestionem les nostres pràctiques
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https://www.fecyt.es/es/FECYTedu

https://www.fecyt.es/es/FECYTedu






https://fundaciobofill.cat/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa

https://fundaciobofill.cat/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa




https://evidencebased.education/

https://evidencebased.education/


https://educationendowmentfoundation.org.uk/

https://educationendowmentfoundation.org.uk/


https://evidencebased.education/https://educationendowmentfoundation.org.uk/

https://educaixa.org/es/repositorio-evidencias-educativas

https://evidencebased.education/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/
https://educaixa.org/es/repositorio-evidencias-educativas








Portal de recursos per a Mestres, escoles i 
dinamitzadors

https://evidenceforteaching.org/

*Us convidem a remetre les vostres 
experiències

https://evidenceforteaching.org/


+ Eines
https://www.evidence4impact.org.uk/

https://investigaciondocente.com

https://ies.ed.gov/ncee/wwc//

https://delaevidenciaalaula.wordpress.com

https://www.mcguffineducativo.es https://situsupierass.wordpress.com/

https://www.evidence4impact.org.uk/
https://investigaciondocente.com/
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
https://delaevidenciaalaula.wordpress.com/
https://www.mcguffineducativo.es/
https://situsupierass.wordpress.com/


Recurs per a mestres,
escoles i dinamitzadors

https://ddd.uab.cat/record/240025

* Tot i que el títol fa referència a infantil i primària, el 
document també resulta d’utilitat per instituts de 
secundària

https://ddd.uab.cat/record/240025
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https://eipsi-project.eu/

https://pagines.uab.cat/pbe/ca
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