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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.

En aquesta sessió realitzarem una Introducció a l'Educació basada en evidències i
ens centrarem en la guia Com millorar l'aprenentatge de les matemàtiques basat
en evidències.

L'objectiu d'aquestes sessions és 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.

DESTINATARIS

Docents i membres dels equips directius de les escoles adherides a la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya

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

Inscripció Jornada 24 de març

CALENDARI
24 de març de 2023

HORARI
10.00 a 13.00h 

MODALITAT
Aula virtual

Àrea: Intervenció a l'aula

SESSIÓ FORMATIVA GRATUÏTA
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PRÀCTIQUES EDUCATIVES
BASADES EN EVIDÈNCIES

LLOC IMPARTICIÓ
Els participants rebran un email amb
instruccions per accedir a la sessió

virtual

Introducció a l'Educació basada en evidències
Com millorar l'aprenentatge de les matemàtiques

https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
https://forms.gle/UtsMnbGdcwV3C8E36
http://www.escolacristiana.org/
mailto:fecc@escolacristiana.org

