AVALUACIÓ MULTIFOCAL. INDICADORS D’AVALUACIÓ ApS
Avaluació del grup i de cada noi/a
Aprenentatge

-

Servei

-

Participació

-

Reflexió

-

Idoneïtat dels continguts acadèmics de fets, procediments i
valors.
Competències per a la vida desenvolupades.
Grau d’adquisició de coneixements i competències.
Integració i desenvolupament de les habilitats en altres
moments del projecte.
Idoneïtat del servei proposat.
Capacitat creativa en el disseny de les tasques.
Correcció i idoneïtat en l’execució de les tasques.
Capacitat de resoldre problemes.
Grau de satisfacció de les persones que reben el servei.
Grau de satisfacció de la realització del servei per part dels
joves.
Participació en l’anàlisi de necessitats i disseny del projecte.
Compromís en la realització de les tasques d’aprenentatge i
servei.
Actituds i motivacions individuals i de grup.
Grau de satisfacció individual i col·lectiva del paper dels joves
als diferents moments del projecte.
Desenvolupament del compromís cívic i comunitari.
Consciència de la problemàtica i les necessitats que vol
treballar el grup.
Capacitat d’anàlisi i comprensió de la complexitat de la
realitat.
Consciència de l’impacte personal que provoca participar al
projecte d’ApS.
Consciència del desenvolupament personal: autoestima,
autoconeixement, compromís, etc.
Consciència del desenvolupament social: treball en equip,
cooperació, trencar estereotips...

Avaluació del treball en xarxa amb les entitats
Coordinació

-

Grau de relació i obertura entre les entitats que participen al
projecte.
Grau de coneixement i entesa entre les diferents cultures
institucionals.
Capacitat de treball en equip entre entitats diferents.

Treball conjunt

-

Capacitat d’introduir canvis i millores en les tasques durant la
pròpia pràctica.

-

Grau de participació de les entitats en el disseny de les
tasques de servei i aprenentatge.
Capacitat d’escoltar la veu de les persones o entitats que
reben el servei.
Capacitat d’adaptació als canvis i proposar millores durant
l’execució del projecte.
Consciència de la importància de la participació dels joves.
Capacitat de proposar nous jaciments i fonts de servei.
Capacitat d’obrir-se a la comunitat i altres entitats amb les
que col·laborar.
Grau de satisfacció de les entitats que participen al projecte.
Capacitat de mantenir i/o ampliar les relacions institucionals
de cara al futur.

-

Avaluació de l’experiència com a projecte d’ApS
Planificació

Posada en marxa

Futur del
projecte

-

Grau de planificació del projecte.
Capacitat de previsió durant la planificació.
Capacitat de donar protagonisme als joves.
Capacitat de dissenyar una temporalització realista.
Capacitat de creativitat en el disseny de tasques proposades.
Adequació de les tasques proposades als objectius plantejats.
Idoneïtat de les tasques proposades a l’evolució del projecte.
Capacitat d’adaptació als canvis.
Grau de satisfacció amb les diferents metodologies en les
tasques d’aprenentatge i servei.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat de relació amb les famílies.
Possibilitats de reproduir el projecte en el futur.
Sostenibilitat econòmica del projecte.
Inversió en recursos humans.
Satisfacció real de les necessitats.

Autoavaluació com a educador/a

Intencionalitat
pedagògica

-

Capacitat de portar a terme un projecte complex en
col·laboració amb altres.
Capacitat d’adaptació personal i capacitat per solucionar
reptes i dificultats.
Consciència dels aprenentatges al llarg del procés.
Motivació i grau de compromís en l’execució del projecte.
Grau de satisfacció personal al llarg del procés.
Gaudiment personal i professional amb el projecte.

