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avaluació
Per poder valorar l’aplicació de la pro-
posta educativa és important realitzar 
un procés integral d’avaluació. Aquest 
ha d’incloure, des d’una diagnosi dels 
diferents col•lectius a qui va destinada, 
passant per una diagnosi del mateix equip 
de monitors/es i, fins a una avaluació de 
les diferents activitats i de la proposta 
educativa en sí, com a recurs que ha de 
facilitar la incorporació de la perspectiva 
de la igualtat d’oportunitats en l’educació 
en el lleure d’infants i joves.

Aquest procés integral d’avaluació recau 
en l’equip directiu de l’entitat que ha de 
vetllar perquè es realitzi en tres moments 
del curs: abans, durant i després de l’apli-
cació de la proposta educativa.

El procés d’avaluació es dota d’una sèrie 
de formularis que trobareu:
• A la pàgina web de la proposta educati-
va.
• A la intranet de la Federació Catalana de 
l’Esplai des de la qual, podreu emplenar 
directament els formularis i obtenir, al 
final del curs, resums de les puntuacions 
obtingudes.

1 Abans de  
l’aplicació de la  
proposta educativa
• Diagnosi sobre el treball envers la 
igualtat d’oportunitats a l’esplai
Com a punt de partida, fem una lectura 
detinguda del capítol l’esplai de les opor-
tunitats i tot seguit realitzem l’activitat 
adreçada a l’equip educatiu Aplica la Lu-
pa. Aquesta dinàmica participativa us 
permetrà diagnosticar els punts forts i fe-
bles de la vostra tasca educativa i elaborar 
un pla de millora que englobi propostes i 
el compromís de tothom.
 
• Avaluació inicial
S’avaluarà en quin punt es troba cada 
col•lectiu en referència als objectius 
que volem assolir respecte la igualtat 
d’oportunitats. Aquesta avaluació es pot 
realitzar a partir dels formularis d’ava-
luació per a cada col•lectiu (equip de 
monitors/es, infants petits, infants mit-
jans, joves i famílies).

A la intranet de la Federació Catalana de 
l’Esplai apareix la realització dels formu-
laris com una tasca a fer com a màxim pel 
dia 15 d’octubre del 2010.
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2 Durant  
l’aplicació de la  
proposta educativa
• Formularis d’avaluació de seguiment
Els mateixos formularis que haurem 
emplenat en l’avaluació inicial ens ser-
viran per fer una valoració intermitja. 
Contrastar la situació inicial de cada 
col•lectiu amb la situació en la que es 
troba cadascun d’ells en diferents mo-
ments del curs ens permetrà revisar 
aspectes en els quals tenim dificultats 
i fer millores a temps.

• Avaluació de les diferents activitats de 
la proposta educativa
En acabar cada activitat els monitors/es 
emplenaran la fitxa d’avaluació de l’acti-
vitat directament a la intranet. D’aquesta 
manera al final del curs podreu comptar 
amb:
• una fitxa d’avaluació global per enti-
tat, que resumeix les mitges de totes les 
activitats realitzades. Es generarà direc-
tament des de la intranet, un cop hagueu 
enviat totes les fitxes d’avaluació de les 
activitats. També podeu consultar un 
model de fitxa en format pdf.
• una fitxa d’avaluació global per activi-
tat, que resumeix les mitges de totes les 
entitats que l’han realitzada. Es generarà 
directament des de la intranet, un cop to-
tes les entitats hagueu enviat les vostres 
fitxes. També podeu consultar un model 
de fitxa en format pdf.

3 Després de 
l’aplicació de la  
proposta educativa
• Formularis d’avaluació final
Aquesta avaluació es realitzarà a partir 
dels formularis d’avaluació per a cada 
col•lectiu. Es contrastaran els diferents 
formularis per poder fer una reflexió en-
torn a l’evolució feta i els aspectes que cal 
continuar treballant.

A la intranet de la Federació Catalana 
de l’Esplai apareix la realització dels for-
mularis d’avaluació final com una tasca  
a fer com a màxim fins el dia 10 de juny 
del 2011.

• Avaluació global de la proposta  
educativa
L’equip directiu es fixarà en tot el procés 
realitzat al llarg del curs per tal d’avalu-
ar l’impacte de la proposta educativa en 
el funcionament general de l’esplai. Per 
fer-ho comptaran amb un qüestionari 
d’avaluació global. 

A la intranet de la Federació Catalana de 
l’Esplai apareix la realització del qüesti-
onari d’avaluació global com una tasca  
a fer com a màxim fins el dia 20 de juny 
del 2011.
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