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Estructura

• Sobre l’avaluació (concepte, 
funcions, etc.)

• Avaluació grau de satisfacció
• Altres exemples
• Propostes



Sobre 
l’avaluació



Concepte d’avaluació

Multiplicitat de conceptes que depenen –entre d’altres
aspectes- de les funcions, de les dimensions, etc.

“L’ avaluació (...) és la valoració, a partir de criteris i de
referències pre-especificades, de la informació recollida
sistemàticament per donar informació, facilitar la presa de
decisions, de millora” (Adaptat de Pérez Juste, 2006: 32)



Funcions de l’avaluació

• Ofereix informació per a la comprensió dels 
fenòmens educatius

• Ajuda al desenvolupament dels processos 
educatius

• Comprova –mitjançant la recollida d’informació- la 
utilitat de procediment, l’adequació dels resultats i 
la satisfacció dels implicats

• Millora la difusió de programes, metodologies, 
projectes, etc.

• L’avaluació com a necessitat comunitària



Dimensions de l’avaluació

Què
Objectiu

Necessitats, Constructes, Institucions, Projectes, 
etc.

Per a què?
Finalitat

Diagnòstica, Formativa/Formadora, Sumativa

Quan?
Moment

Inicial, Contínua, Final

Amb què?
Tècniques

Qüestionari, Entrevista,  Grup de discussió, 
Observació,  Diari, Dinàmiques, Activitat, etc.

Qui? Autoavaluació, Heteroavaluació, Interna-
Externa, Participativa



Criteris d’avaluació

Criteris Continguts

Pertinença Adequació dels objectius del projecte als problemes que 
tracta de resoldre i al context on opera

Eficiència Assoliment objectius en relació a l’energia utilizada

Eficàcia Els resultats obtinguts

Impacte L’efecte del projecte en el seu entorn més ampli; per 
exemple, el centre , el barri

Sostenibilitat La probabilitat de que els beneficis del projecte continuïn 
un cop hagi conclòs



Eficàcia

Avaluació 
grau de 

satisfacció



Objectius de l’avaluació

• Valorar el grau de satisfacció dels participants 
que desenvolupen projectes d’APS
Estudiants per nivells educatius (en profunditat)
Professorat
Responsables i Participants d’entitats

• Aportar orientacions per a la millora dels 
projectes d’ApS



Dimensions de la nostra avaluació

Què
Objectiu

Satisfacció dels estudiants, 
“participants, professorat”

Per a què?
Finalitat

Sumativa (de resultats)

Quan?
Moment

Final 

Amb què?
Tècniques

Qüestionari, Entrevistes, Dinàmiques, 
Anàlisi documental.

Qui? Externa



Grau de satisfacció. Com? 

Dimensions Satisfacció

Coneixement i 
intencionalitat
atribuïda

Saber el que fas i per què ho  fas

Valoració de la 
utilitat atribuïda

Percepció dels aprenentatges

Percepció de les tasques que fan els estudiants

Valoració del procés Metodologia, professorat,  entitats, avaluació, etc.   

Projecció social Impacte del projecte (família, amistats, societat, etc.)

Reconeixement Grau de coneixement (família, amics,  entitats, etc.)

Satisfacció Continuïtat, recomanació, etc. 



Satisfacció. Multidimensional

Reconeix

Projecció
social

Valoració
Coneix. 
utilitat

Utilitat
social



Mostra de l’estudi

Marc teòric

TemporitzacióPoblació

Projectes d’APS de la 
província de Barcelona 
(Centre Promotor 
d’Aprenentatge i Servei )



Projectes seleccionats

NIVELLS PROJECTES CENTRES LOCALITATS

Infantil Els colors no tenen edat! 
Compartim l’hort

CEIP Vall de Palau
CEIP Sant Jordi

Sant Andreu B.
Sant Vicenç H.

Primària Ambaixadors per la música i per la 
pau 
Els avis i àvies dels nostres barris
Els colors no tenen edat! 

CEIP Pau Vila

CEIP Sant Antoni
CEIP Vall de Palau

L’Hospitalet Ll.
Sant Vicenç H.
Sant Andreu B.

Secundària Projecte Saba Comunitat 
Compartint Drets
TIC sense edat: perdre la por al 
mòbil 
Explicar contes
Poesia i pastissos
Taller de mòbils  

IES Ferran C.
IES Eduard Fontserè
IES Miquel Biada
Escola Freta

Sabadell
L’Hospitalet Ll.
Mataró
Mataró

Universitat Amics de la lectura
Dret al dret

Facultat Pedagogia
Facultat Dret

Barcelona
Barcelona



Tècniques de recollida

Qüestionari primària

Qüestionari secundària

Qüestionari universitat

Entrevistes

Grup de discussió

Anàlisi documental 

Dinàmiques participatives

http://www.ub.edu/aps/docs/INFORME_APS_definitiu_100111 2.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47435/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat de prim%C3%A0ria en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47435/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat de prim%C3%A0ria en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47435/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat de prim%C3%A0ria en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47435/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat de prim%C3%A0ria en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47436/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat de secund%C3%A0ria en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47436/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat de secund%C3%A0ria en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47436/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat de secund%C3%A0ria en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47434/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat d%E2%80%99universitat en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47434/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat d%E2%80%99universitat en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47434/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat d%E2%80%99universitat en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47434/1/Q%C3%BCestionari %E2%80%9CGrau de satisfacci%C3%B3 de l%E2%80%99alumnat d%E2%80%99universitat en els projectes d%E2%80%99aprenentatge-servei%E2%80%9D.pdf


T’han agradat les activitats del projecte?

Alguns resultats. Primària

Resultats

http://www.ub.edu/aps/recerca/
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“A mi m’ha agradat tocar el violoncel perquè aprens coses noves i també en conjunt amb els 
companys de violí, i també representar la pau. En teoria m’ha agradat tot.” (Alumnat, 
qüestionari 23). 

“Sóc una ambaixadora de la pau i he de respondre a les preguntes que em fa el presentador.” 
(Alumnat, qüestionari 18).

“L’objectiu és donar el missatge que volia donar en Pau Casals i que la gent resolgui els 
problemes parlant.” (Alumnat, qüestionari 27). 

“També aprenen música, per exemple, música clàssica. Diguem també música “atemporal”. 
En aquest sentit també era un repte. Que coneguin també la història de la música.” (Professor, 
entrevista).

“La vinculació amb el currículum és per una part treballen la figura de Pau Casals i per l’altra 
part tot el que té relació amb la música i aprenent a tocar un instrument. Aprenent sobre la 
vida d'en Pau Casals que es un referent a la nostra escola.” (Professor, entrevista).

Alguns resultats. Primària
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Alguns resultats. Primària

FER GRÀFIQUES ESTADÍSTIQUES

FER CÀLCULS MATEMÀTICS

“Vam fer moltes coses de matemàtiques i ens ho vam passar bé. També fent escacs fèiem matemàtiques perquè 
havíem de comptar. SAPS? has d’anar comptant i aprens més i t’ho passes millor.” (Alumnat, dinàmica).

APRENDRE A ESCRIURE DE MANERA DIFERENT

TÈCNIQUES DE PINTURA

“En aquest projecte vam aprendre unes tècniques per dibuixar millor del que sabíem fer. En un paper vam dibuixar 
un elefant junt amb un arbre que copiàvem de la pissarra, i finalment al acabar de dibuixar vam pintar amb pintures 
d’oli, i ens vam tacar de pintura, però es igual perquè van aprendre molt.” (Alumnat, qüestionari 2). 

MÚSICA 

“També aprenen música, per exemple, música clàssica. Diguem també música “atemporal”. En aquest sentit també 
era un repte. Que coneguin també la història de la música.” (Professor, entrevista).

LA FIGURA D’EN PAU CASALS

“La vinculació amb el currículum és, per una part, treballen la figura de Pau Casals i, per l’altra part, tot el que té
relació amb la música i aprenent a tocar un instrument. Aprenent sobre la vida d'en Pau Casals que és un referent a
la nostra escola.” (Professor, entrevista).



7. En quina mesura t’ha agradat fer les activitats del projecte?

Alguns resultats. Secundària
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“Hem conegut algunes declaracions dels Drets Humans.” (Estudiant, grup de discussió).

“Alguns del estudiants que són més moguts, que no es comporten bé a l’aula,  han passat a ser 
líders del projectes, i han experimentat canvis molt significatius tant en els continguts que han 
aprés com amb el seu comportament.” (Entrevista professor). 

"Vaig anar a fer mediació i després vaig anar a tornar a donar una xerrada a alumnes de 
primària del que el meu grup i jo vam aprendre." (Estudiant, qüestionari 47). 

"Per aprendre i ensenyar a altres. Per tenir més coneixements sobre DDHH i aprendre per al 
futur." (Estudiant, qüestionari 36). 

“Perquè experimentes les situacions que aporten els actes solidaris i d'aquesta manera 
descobrir que ajudar a qui ho necessita és molt reconfortant." (Estudiant, grup de discussió). 

“El que intentem és això que aquests nens vegin que ells tenen capacitats i que encara que els 
estudis els costi, però que vegin que poden fer coses, i això també ajuda a la seva autoestima. 
Ella em preguntava si hi havia notat un canvi. I jo li deia que una mica sí que ho havia notat, 
entren una mica més contents, perquè ara se senten més importants.” (Professor, entrevista)

Alguns resultats. Secundària
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Alguns resultats. Professorat

 Els coneixements adquirits pels estudiants

 La possibilitat d’integrar teoria i pràctica a partir de la relació amb les entitats

 Millora docent

 Transformar la societat

13%

31%

25%

31% Ed. infantil

Ed. primària

ESO

Universitat
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 L’enriquiment personal

 L’enfortiment de la missió de l’entitat

 La possibilitat de potenciar el treball en xarxa

7%

21%

36%

36%
Ed. infantil

Ed. primària

ESO

Universitat

Alguns resultats. Entitats

Resultats

http://www.ub.edu/aps/recerca/


Algunes conclusions generals

Reflexió

Continuïtat

Avaluació
Utilitat
social

Participació

http://grupinvestigacioacciohospitalet.wordpress.com/


Algunes 
propostes



Adaptació de tècniques

Tècniques

Qüestionaris i entrevistes grau de satisfacció

Qüestionari sobre el nivell de participació, el grau d’assoliment d’aprenentatges 
i la satisfacció amb el servei realitzat per part dels estudiants (versió estudiants, 
versió professorat i versió entittats 

Qüestionari sobre les emocions que provoquen els projectes d’APS (en procés)

Rubrica d’avaluació de projectes d’APS

Altres tècniques (dinàmiques participatives, diari, portafoli , debat, 
“papelograf”, simulacions,  “Imagina què”  etc. 

Avaluació Formació

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10443/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Folgueiras+Bertomeu%2C+Pilar
http://www.aprenentatgeservei.org/index.php?cm=04.03


Avaluació participativa

P
ar

ti
ci

p
at

iv
a Avaluació

inicial 

p
ar

ti
ci

p
at

iv
a Avaluació

procés

P
ar

ti
ci

p
at

iv
a Avaluació

final

Comissió mixta de seguiment



Com començar

• Què avaluarem?
• Quan avaluarem?
• Quins criteris utilitzarem?
• Quin tipus d’informació 

necessitarem?
• Qui avalua?
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Moltes gràcies per la 
vostra atenció!


