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Programa 

 
Hora Sessió Continguts 

08:30-
09:00 

Acreditacions  

09:00h-
09:30h 

Obertura 
Marc Balaguer, Director de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques  
Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill 

09:30h-
11:00h 

Presentacions 
El com, el què i el per a què de 

l’avaluació de l’alumnat 

Presenta: Núria Comas 

 El feedback formatiu: quines estratègies són més efectives, per a què i 
per a qui? 
Sheila González Motos, recercadora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 Com integrar les avaluacions formatives i sumatives dins un mateix 
sistema d’avaluació de l’alumnat? 
Janet Looney, directora del European Institute of Education and Social 
Policy 

11:00h-
11:30h 

Pausa – cafè 

11:30h-
13:00h 

Taula de debat 1  
Avaluar per aprendre: 

experiències i reflexions 

Modera: Mònica Nadal 

 Neus Sanmartí, Universitat Autònoma de Barcelona 
Instruments de regulació i feedback qualitatiu 

 Àngel Domingo, Subdirector general d’Innovació, Formació i Orientació, 
Departament d’Ensenyament 
Xarxa de Competències Bàsiques i avaluació 

 Sergi del Moral, Cap d’estudis de l’Institut Escola Les Vinyes 
La implicació de les famílies en l’avaluació formativa 

 Jaume Feliu, Cap d’estudis de l’Institut Salas i Xandri 
Les TIC i l’avaluació formativa 

Taula de debat 2 
Les proves externes: més 

enllà de l’avaluació 
diagnòstica  

Modera: Miquel Àngel Alegre 

 Joan Mateo, President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu i Secretari de Polítiques Educatives del Departament 
d’Ensenyament 
Com apropar l’avaluació diagnòstica a l’avaluació formativa, i viceversa 

 Xavier Chavarria, Inspector en cap de Barcelona 
Limitacions i potencialitats de les proves diagnòstiques per a la millora 
dels aprenentatges 

 Raquel Garcia, Directora de l’Escola Joaquim Ruyra  
Miquel Charneco, Cap d’estudis de l’Escola Joaquim Ruyra 
Com afrontar i utilitzar les proves diagnòstiques en un sentit formatiu 

 Xavier Bonal, Universitat Autònoma de Barcelona 
Què pot aportar la recerca amb dades estandarditzades a la millora dels 
centres i del sistema? 

13:00h-
13:45h 

Diàleg 
El futur de l’avaluació 

 Xavier Chavarria, Inspector en cap de Barcelona 

 Janet Looney, directora del European Institute of Education and Social 
Policy 

13:45h-
14:00h 

Cloenda  

Joan Mateo, President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu i Secretari de Polítiques Educatives del Departament 
d’Ensenyament 
Frederic Udina, President del Consell Rector de l’Institut Català d’Avaluació 
de Polítiques Públiques 

 


