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Hora  Títol del taller Parlants Ubicació   Abstracte 

 
14:30-15:30 

  Tallers    

 
Opció 1 Evidència gap map: 

desenvolupament i ús 
Anglès/Espanyol 

Constanza González Parrao, 
Especialista en Avaluació i 
Lideratge Educatiu, 3ie 

Àgora (-3) Aquest taller presentarà els mapes de bretxes d'evidència (EGM) com una eina de síntesi 
interactiva per mostrar l'abast de l'evidència en un tema i comprendre les seves 
característiques principals, inclosos els grups i les bretxes d'evidència. Cobrirem els 
components bàsics d'un EGM, les etapes clau per desenvolupar un EGM i com es poden 
fer servir aquests mapes per a la presa de decisions. Acabarem la sessió explorant, 
interpretant i revisant de forma crítica un mapa existent online. 

 
Opció 2 Desenvolupament de la 

cartera de programes de 
l'EEF 
Anglès 

Amy Clark, directora de 
programes sènior de l'EEF 

Sala  Alfa  (-2) Una descripció general del treball de posada en marxa del programa EEF. Aquesta sessió 
analitzarà el model EEF de generació d' evidència per a programes educatius. Això inclou 
com avancem els programes a través de la seva línia de treball a mesura que s'obtenen 
nivells creixents d'evidència d'efectivitat i recolza els programes més efectius per escalar 
per arribar a més escoles i alumnes a Anglaterra. 

Opció 3 Ús de l'evidència: superar la 
bretxa entre acadèmics i 
escoles 
Espanyol 

Miquel de Paladella, fundador, 
upSocial i Maria Espinet, 
directora, EduCaixa, Fundació "la 
Caixa"  

Sala  Beta  (-2) Hi ha un impuls global per reforçar les connexions entre la recerca i la pràctica en 
educació. Tanmateix, fomentar la pràctica i la presa de decisions basades en l' evidència 
ha demostrat ser un desafiament. De fet, aquest "problema" requereix atendre 
simultàniament múltiples aspectes dels sistemes educatius, els contextos en què 
resideixen i les connexions necessàries entre les escoles i els investigadors. En aquest 
taller, els participants analitzaran les barreres per a l'ús de la pràctica basada en 
evidència i la presa de decisions a les escoles i compartiran estratègies per superar-les. 

 
Opció 4 

 
Mobilitzar evidències d'educació 
infantil 
Anglès 

 
Danielle Toon, codirectora de 
l'evidència per a l'aprenentatge 

 
 Sala Curie (0) 

En aquest taller, Danielle Toon compartirà idees i generarà una discussió sobre 
l'adaptació i mobilització d'actius d'evidència per informar polítiques i pràctiques en 
l'educació. El taller explorarà les necessitats d'evidència i les preferències dels diferents 
rols en l'educació preescolar (des de legisladors, líders d'organitzacions, directors, 
mestres i assistents) i compartirà exemples d'acords, recursos, activitats promocionals i 
enfocaments d'aprenentatge professional per donar suport a la mobilització d'evidència. El 
taller incorporarà exemples del treball d'Evidence for Learning a Austràlia, inclosa una 
activitat pràctica divertida amb blocs de Lego. 



 

 
Opció 5 Relacions entre agents  

d'evidències / responsables 
polítics: explorant com 
desenvolupar i mantenir una 
col·laboració amb impacte amb el 
govern 
Anglès 

Nick Worsley, cap de política, 
EEF i Rachel Wilkinson, cap 
de política premium de 
pupil·les, Departament 
d'Educació (Regne Unit) 

 Sala Tau  (-1) Aquesta sessió interactiva considerarà els principis necessaris per a una col·laboració 
efectiva entre els agents d'evidència i els legisladors, utilitzant exemples pràctics per 
explorar com aquests dos grups poden treballar junts per augmentar l'impacte. La sessió 
brindarà als participants l' oportunitat de considerar com es poden aplicar aquests 
principis en el seu context i explorar possibles estratègies per enfortir la seva associació 
entre agents d’evidènciai legisladors. 

15:30-15:50 Canvi de taller 
   

 

15:50-16:50 

 
 
 Tallers 

  
 

Opció 1 
Aliances recerca-pràctica-
polítiques : què els fa 
funcionar? 

        Anglès/Espanyol 

 Nóra Révai,  Project Leader, 
Analista, OCDE i Victoria 
Liberatore, analista de 
l'OCDE 

Àgora(-3) Perquè la recerca sigui rellevant per a la pràctica i la política, els docents i els legisladors 
han de tenir la propietat de la recerca. Si bé durant molt de temps s'ha promogut una 
col·laboració més sòlida entre investigadors i usuaris de la recerca i la coproducció es 
considera avui dia com una forma fonamental de la infraestructura d'evidència, encara 
està lluny de convertir-se en un instrument principal en l'educació. Aquest taller explorarà 
diferents models (tipus) d'acords entre investigadors i professionals/legisladors. Els 
participants discutiran els ingredients necessaris perquè aquests acords 1) produeixin 
recerca rellevant i d' alta qualitat, 2) millorin l' ús de la recerca en els contextos de pràctica 
i política, i 3) en un món ideal, també reforcin els vincles entre la política i la pràctica. El 
taller prepararà l'escenari amb una breu presentació de dades d'avantguarda de l'OCDE 
de 37 sistemes sobre els diversos actors i els seus rols per facilitar l'ús de la recerca en 
polítiques i pràctiques. A això li seguirà un extens debat entre els participants en el qual 
compartiran bones (i males) pràctiques i descobriran els factors impulsors i les barreres 
de les aliances entre investigació, pràctica i polítiques. 

Opció 2 Generació d'evidències en 
educació: lliçons apreses a 
partir de 10 anys de posada 
en marxa d'avaluació 
Anglès 

Christine Kelly, directora 
d'avaluació sènior - 
Internacional, EEF 

Sala Alfa (-2) Quan es va fundar Education Endowment Foundation (EEF) el 2011, els assajos controlats 
aleatoris en educació eren relativament rars. Des d'aleshores, EEF ha publicat els resultats 
de més de 100 ECA i més de la meitat de les escoles d'Anglaterra han participat en un 
assaig EEF. Aquest taller discutirà les lliçons apreses dels primers deu anys de posada en 
marxa de l' avaluació d' impacte d' EEF, incloses les millors pràctiques d' avaluació, els 
desafiaments i dificultats comunes, i les perspectives per a la generació d' evidència 
futura. 



 

 
Opció 3 

Desenvolupament de 
lideratge que fomenta el 
compromís de l'evidència a 
les escoles 
Espanyol 

Cesc Masdéu – Secondary 
Teacher, Escola Virolai – 
Barcelona 
Begoña Aparicio – Principal at 
CEIP Les Arts - València 
Jordi Villar, Deputy Principal, 
Institut Badalona VI 
Greg Ross, professor 
associat de la UCL Institute 
of Education de Londres 
Núria Vives-Font Líder del 
Programa d'Aprenentatge 
d'EduCaixa 

Sala Beta (-2) El 2019, la Fundació "la Caixa", en col·laboració amb el Centre de Lideratge Educatiu de la 
UCL, va posar en marxa un programa de desenvolupament de lideratge obert al servei 
dels líders escolars de tot Espanya. Aquest programa dóna suport als directors i líders 
sènior a liderar millores basades en evidència i centrades en l'aprenentatge a les seves 
escoles. La majoria dels participants de la primera cohort de 100 participants van informar 
un canvi en la seva pràctica cap a un lideratge informat per l'evidència. En aquest taller, 
diferents parts interessades (participants, facilitadors i dissenyadors del programa) 
compartiran els seus punts de vista i experiències i entaularan un diàleg amb els 
assistents al taller sobre les oportunitats i els desafiaments que veuen en la construcció de 
cultures de compromís amb l'evidència a les escoles espanyoles. El taller també hauria de 
ser rellevant per als assistents que treballen en altres sistemes escolars, interessats a 
explorar com el desenvolupament professional pot equipar els líders per crear i mantenir 
cultures de compromís amb l'evidència a les seves escoles. 

Opció 4 
 

Desenvolupar un procés 
sistemàtic per al 
desenvolupament de 
programes en fase inicial 
per satisfer les necessitats 
de les escoles 
Anglès 

 
Stu Mathers, cap de difusió i 
impacte i Mia Travers-Hayward, 
early pipeline lead, EEF 

 
Sala Curie (0) 

Tenir accés a programes basats en l'evidència és important per a les escoles que 
busquen donar suport als estudiants l'aprenentatge dels quals es va veure afectat per la 
pandèmia. Aquesta sessió se centrarà en un nou projecte EEF que té com a objectiu 
desenvolupar un enfocament sistemàtic de les primeres etapes del desenvolupament del 
programa. Descriurem el context d'aquest treball, incloent on el desenvolupament en fase 
inicial es troba dins de la canonada més àmplia del programa EEF i per què veiem aquest 
treball com un pas clau en la construcció de la llista de programes codificats que les 
escoles poden aprofitar per donar suport als estudiants desfavorits. Durant la sessió, 
compartirem com vam determinar les llacunes en les pràctiques basades en l'evidència 
(per exemple, l'ús de llibres de contes per ensenyar matemàtiques en els primers anys) i 
escoles seleccionades de la Xarxa d'Escoles de Recerca de l'EEF per desenvolupar 
programes al voltant d'aquestes àrees prometedores d'evidència. Proporcionarem una 
visió general del procés de disseny i evidència de cicle ràpid que va sustentar el disseny, 
el lliurament i l'avaluació primerenca de nous programes i detallarem com hem donat 
suport als desenvolupadors en cada etapa. Finalment, abordarem els propers passos 
potencials per als programes en fase inicial, i destacarem els èxits i reptes clau que es 
troben en la primera iteració d'aquest treball per part de l'EEF. Els assistents seran 
convidats a reflexionar i discutir les oportunitats i barreres per al desenvolupament de 
programes en etapes primerenques en el seu context educatiu, així com participar en un 
Q&A amb membres de l'equip de l'EEF que lideren aquest treball. 

Opció 5 Recontextualitzar el toolkit 
d'ensenyament i aprenentatge 
Anglès 

El professor Steve Higgins i 
Berenice Villanueva 
Aguilera, la Universitat de 
Durham i  Aweh Akofu i 
Rigobert Pambe, eBASE 
Àfrica; Miquel de Paladella, 
fundador, upSocial i Maria 
Espinet, directora, 
EduCaixa, Fundació "la 
Caixa"  

Sala Tau (-1) El Toolkit d'ensenyament i aprenentatge és un portal d'evidència que resumeix les millors 
evidències disponible en 30 temes educatius diferents. A Anglaterra, el Toolkit és utilitzat 
pel 69% de directius de centres educatius. Aquesta presentació analitza el projecte per 
recontextualitzar el Toolkit d'ensenyament i aprenentatge als països de la conca del Txad, 
així com les idees del Repositori d'evidències EduCaixa a Espanya. Cobreix la participació 
de les parts interessades, les recerques d' evidència local i les noves revisions 
sistemàtiques sobre àrees temàtiques rellevants addicionals. L'equip també presentarà els 
portals d'evidència. 
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Opció 1 

 
Construint una infraestructura 
nacional per a la generació i l'ús de 
l'evidència, lliçons apreses de J-PAL 
Anglès/Espanyol 

 
Lou Aisenberg, partnership 
manager i senior policy 
associate, Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab (J-PAL) 

 
Àgora (-3) 

Interessat en aprendre més sobre com construir una infraestructura innovadora que doni 
suport a la generació i l'ús d'evidències? Aquest taller serà l'oportunitat de descobrir amb 
més detall el programa d'Innovació, Dades i Experiments en Educació (IDEE) llançat per 
J-PAL Europe el 2021, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació francès. El programa 
IDEE té com a objectiu donar suport al desenvolupament de la investigació experimental i 
l'evidència accionable a França, en particular mitjançant: 1. facilitar l'accés a dades 
administratives, 2. desenvolupar i compartir eines i protocols de mesura innovadors, 3. 
construir aliances i capacitats per llançar avaluacions d'impacte d'alta qualitat i facilitar 
l'ús de l'evidència per part dels responsables polítics i professionals. El taller també tindrà 
com a objectiu identificar i discutir algunes de les palanques clau que van fer possible 
aquest programa, basant-se en altres iniciatives J-PAL llançades en diferents països (per 
exemple, Minedulab al Perú, IDEA al sud-est asiàtic, etc.). 

 
Opció 2 

 
Escalar programes d'alt potencial: 
reflexions sobre el Programa 
Nacional de Tutoria 
d'Anglaterra 
Anglès 

 
Kath Davies, directora de 
programes sènior i la 
doctora Christine Kelly, 
directora d'avaluació 
sènior - Internacional, EEF 

 
Sala Alfa (-2) 

El Programa Nacional de Tutoria (NTP) és una part clau de la resposta de recuperació de 
la COVID-19 del Govern del Regne Unit per a les escoles. En oferir accés a suport de 
tutoria específic a alumnes l'educació dels quals es va veure interrompuda per la 
pandèmia, el programa té com a objectiu ajudar els mestres i les escoles a brindar una 
resposta sostinguda a la pandèmia de Covid-19 i una contribució a llarg termini per tancar 
la bretxa de rendiment. En base a l'experiència en el desenvolupament del NTP en el seu 
primer any d'implementació nacional, el personal d'Education Endowment Foundation 
(EEF) compartirà reflexions sobre els èxits i desafiaments d'escalar les intervencions per 
crear canvis en el sistema, així com consideracions per avaluar la implementació i 
l'impacte de programes a escala. 

Opció 3 Desenvolupament de recursos 
basats en l'evidència per als 
professors a partir de revisions 
sistemàtiques 
Anglès 

Alex Quigley, Director 
Nacional de Continguts i Stu 
Mathers, Cap de Difusió i 
Impacte de l'EEF 

Sala Beta (-2) En aquesta sessió s'explorarà com l'EEF ha creat un procés clar i rigorós per generar 
recursos precisos, accionables i accessibles, basats en l'evidència de revisions 
sistemàtiques d'alta qualitat. La sessió explora el procés de desenvolupament d'aquests 
recursos juntament amb els seus processos d'assegurament de la qualitat. La discussió 
sobre els recursos destil·larà alguns dels principis actius dels recursos efectius basats en 
l'evidència. 



 

Opció 4 Treballar en col·laboració per 
identificar reptes i donar 
suport a les escoles per 
comprometre's amb 
l'evidència 
Anglès 

Lizzie Swaffield, gerent 
nacional de lliurament i 
Siobhan Keddie, líder 
regional, EEF 

Sala Curie (0) Aquest taller explora com l'EEF dóna suport a les escoles i els líders del sistema per 
identificar i diagnosticar les necessitats de millora de l'escola, utilitzant els principis del 
nostre informe d'orientació d'implementació i com els donem suport per utilitzar l'evidència 
per respondre a aquestes necessitats. Hi haurà l'oportunitat de participar amb casos 
pràctics de l'equip regional de l'EEF i la Xarxa d'Escoles de Recerca, i espai per 
considerar com aquests enfocaments es podrien aplicar en el vostre propi context. 

Opció 5  
Canvi de pràctica avalat per 
l’evidència: percepcions de 
HelloMath! 
Espanyol  
 

Marta García-Matos, 
Directora de Programes de 
Matemàtiques, EduCaixa, 
Fundació "la Caixa" i Eulàlia 
Tramuns i Marc Oliveras, 
Escola l'Horitzó 

Sala Tau (-1) En aquest taller, discutirem la implementació de HelloMath!, un programa per millorar 
l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques en els anys de primària i secundària. 
El programa està motivat per diverses preguntes de recerca sobre la relació entre les 
matemàtiques i el pensament computacional, amb l' objectiu de trobar com ensenyar 
matemàtiques per enfortir les competències informàtiques. 

El programa millora el compromís dels docents amb l' evidència, fent-los reflexionar 
críticament sobre les seves pràctiques per millorar l' ensenyament i els resultats d' 
aprenentatge dels estudiants i obtenir evidència sobre les preguntes de recerca. El seu 
disseny és coherent amb l'evidència reflectida a Improving Mathematics in Key Stages 2 i 
3 (de 7 a 14 anys) , que ens proporciona una plataforma òptima, ja que les seves 
recomanacions es distancien de l'enfocament informàtic. 

A la xerrada ens acompanyaran Eulàlia Tramuns, en el seu doble paper de formadora del 
programa i especialista en matemàtiques del col·legi l'Horitzó, i Marc Oliveras, director del 
col·legi. Podrem discutir amb ells la importància cabdal de la participació dels líders 
escolars en l'èxit d'aquestes pràctiques. 
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