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PONENTSPRESENTACIÓ

Les evidències educatives són resultats de recerques validats per la comunitat
científica que demostren que una pràctica educativa és eficaç. Són imprescindibles
per a orientar i justificar la presa de decisions en educació.

L'educació basada en evidències promou l'ús de metodologies i estratègies
d'ensenyament i aprenentatge a partir d'investigacions empíriques amb l'objectiu de
millorar la qualitat i l'equitat de l'educació.

EduCaixa i Education Endowment Foundation (EEF) col·laboren per recopilar
aquestes recerques en el context espanyol i fer-les arribar a la comunitat educativa. A
més, han elaborat unes guies per docents que ofereixen orientacions basades en
evidències que indiquen com realitzar pràctiques a l'aula basades en evidències.

Durant el curs presentarem les diferents guies amb l'objectiu de promoure la cultura
de les evidències, saber interpretar, utilitzar i adaptar els resultats d'investigacions
educatives en el propi context i avaluar la seva pràctica diària.

En aquesta sessió ens centrarem en les guies sobre el desenvolupament dels
processos d'innovació educativa basat en evidències i millorar el comportament
de l'alumnat en base a evidències.

DESTINATARIS

Menbres d'equips directius de centres educatius adherides a la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, amb titularitat única del centre al territori, bé perquè no
formen part de xarxes de centres, bé perquè l’equip de gestió o de titularitat no es
troba a Catalunya.

INSCRIPCIÓ
Tot i que aquesta sessió formativa és gratuïta, és imprescindible fer la inscripció a
través del següent enllaç: 

Inscripció Jornada 13 de desembre

CALENDARI
13 de desembre

HORARI
9.00 a 14.00h 

MODALITAT
Presencial

Àrea: Intervenció a l'aula
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