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Abans de començar a exposar els diferents apartats de la memòria vull fer
alguns agraïments.

En primer lloc i de manera primordial al conjunt de professionals que han
col·laborat en la recerca sobre l’avaluació dels EAP, que ha constituït una part
important del Projecte que presento aquí. Els he d’agraïr que acceptessin ser
entrevistats/des i que, a més,  ho hagin fet amb tanta generositat i riquesa
professional. Vull manifestar que les seves aportacions han estat una font
d’aprenentatge per a mi, si aquest projecte té defectes o no és prou reeixit serà
sens dubte per les meves mancances i no per manca d’aportacions de qualitat
per part de les persones entrevistades. /HV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�OD�PRVWUD�L�HO
QRP�L�RFXSDFLy�GH�WRWHV�OHV�SHUVRQHV�TXH�KDQ�HVWDW�HQWUHYLVWDGHV�ILJXUHQ
D�O¶DSDUWDW�����G¶DTXHVWD�PHPzULD�

Vull agrair, també, a Josep Carrión, company de l’EAP de Sant Boi, la seva
col·laboració com a coordinador del grup de treball que ha estudiat el tema de
l’avaluació dels EAP per encàrrec de la DGOIE.

També vull agrair als membres de l’EAP Sants-Montjuïc el suport que m’han
donat en aquest projecte des del moment de la seva gestació. Han acceptat
formar part de la experimentació tot incorporant-ho a la tasca de l’equip, no
com una feina afegida si no com una feina pròpia. De tota manera el meu
agraïment a aquestes companyes de feina va molt més enllà del que té a veure
amb aquest projecte. En realitat té a veure amb el projecte que compartim des
de fa anys per millorar les nostres capacitats d’ajudar al professorat, els
alumnes i les famílies del nostre sector educatiu.

També he d’agrair a la Dra. Joana Maria Sancho la supervisió del projecte i tot
el recolzament, tant a nivell tècnic com d’orientació, que m’ha ofert. Espero que
es compleixin els seus desitjos de que el projecte no s’acabi aquí i que poguem
continuar-hi treballant, si és així serà en gran part gràcies a ella.

No cal dir que aquesta tasca ha estat possible gràcies a la llicència concedida
pel Departament d’Ensenyament. Vull fer una menció especial a la cordialitat,
eficàcia i calidesa amb que el Sr. Josep Puig ha fet el seguiment del treball i
ens ha procurat orientació.

Finalment he d’agrair molt especialment a la meva família  (Neus i Gerard) el
suport i la paciència i haver comprès, encara que costa, que tenir una llicència
per reduir la jornada laboral representi treballar tantes i tantes hores de més.
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Aquest estudi pretén proposar  un PRGHO�SHU�D�O¶DYDOXDFLy dels Sistemes
Externs de Suport als centres educatius  (i PpV�FRQFUHWDPHQW�GHOV�(TXLSV
G¶$VVHVVRUDPHQW�3VLFRSHGDJzJLF��($3��GHO�'HSDUWDPHQW�G¶(QVHQ\DPHQW) que
pugui servir  com a LQVWUXPHQW�SHU�D�OD�PLOORUD�GH�OD�VHYD�SUjFWLFD assessora.

La intenció de l’estudi és fer una aportació que, sobre tot, sigui “útil” per als
professionals que dins el Sistema Educatiu necessitin aprofundir en el
coneixement d’aquests equips. En aquest sentit l’estudi pretén proposar un
model suficientment flexible  perquè es pugui adaptar a l’DXWRDYDOXDFLy�dels
professionals d’equips de diverses característiques i a actuacions d’DYDOXDFLy
H[WHUQD que puguin desenvolupar altres professionals (Inspecció, tècnics del
Departament d’Ensenyament, Altres professionals estudiosos o
investigadors,...).

Els EAP compten amb una llarga tradició de Reflexió sobre la Pràctica.  Es
tracta d’equips professionals amb un alt nivell de formació i una història
relativament curta  que han hagut de construir models d’intervenció i anar-los
provant en els centres. A part de la formació externa, els equips han anat
seguint processos autoformatius semblants als que Donald Shön (1998)
anomena “Reflexió en l’Acció” en què la millora de la pràctica és al mateix
temps la motivació i l’element de contrastació de la reflexió continua dels
professionals.

No obstant, en el moment actual, els EAP (com tot el Sistema Educatiu) es
troben amb una creixent necessitat de explicitar els seus objectius, d’adaptar-
los continuament als canvis que es produeixen en el Sistema educatiu i en la
societat i de poder planificar els processos de millora institucional a partir d’una
anàlisi mínimament rigorosa del que se’ls demana i de la seva capacitat per a
oferir-ho.

Aquest interès per orientar els processos de millora dels EAP cap a l’augment
de la satisfacció dels usuaris (sobre tot els centres educatius i les famílies) el
tenen també les Administracions Educatives, de manera que darrerament s’ha
inclòs en el discurs i en la formació que s’adreça als professionals  dels equips
conceptes com ara “gestió de la qualitat”,  “qualitat total”, etc. que demanen
l’establiment d’una cultura, unes estructures i uns procediments per gestionar
dins l’organització processos planificats de millora en funció d’una avaluació
inicial i formativa.

Ara bé el  problema que ens trobem per aprofundir en aquests processos es
que QR�GLVSRVHP�GH�PRGHOV�GH�JHVWLy�GH�TXDOLWDW�SHQVDWV�SHU�D�VHUYHLV�GH�OD
FRPSOH[LWDW�GHOV�($3 (més avall exposarem una mica més extensament
aquesta complexitat seguint un treball previ que vàrem desenvolupar, (Bonals i
De Diego 1996).
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La dificultat principal està en trobar formes d’avaluació que siguin capaces
d’oferir informació i coneixement rellevant sobre la tasca dels EAP i els seus
resultats. Ara per ara, els Professionals dels Equips, els Tècnics del
Departament, els Inspectors, i fins i tot el professorat dels centres, quan hem de
valorar la feina dels EAP, ens debatem entre dos pols poc satisfactoris:

- valoracions molt JHQqULTXHV que es basen en indicadors poc precisos i no ens
donen informacions gaire fiables sobre l’impacte real de la tasca assessora.

- valoracions TXDQWLWDWLYHV que simplifiquen abusivament la realitat, tot fent
recompte de les actuacions professionls que poden ser quantificades, però que
no ens diuen res de la rellevància d’aquestes actuacions per als usuaris i,
encara menys, de les moltes actuacions que es duen a terme i no poden
comptar-se.

En aquest context creiem que és important dedicar temps i esforç a buscar un
model que pugui aportar informació que sigui al mateix temps UHOOHYDQW i
ULJRURVD��Aquest ha estat, doncs, l’objectiu de l’estudi que he desenvolupat i del
qual presento la memòria.

Espero que l’esforç personal i el del Departament per dur a terme aquest estudi
hagi servit per a fer una aportació, per petita que sigui, a la facilitació d’una
avaluació rellevant dels EAP. Aquesta aportació hauria de complementar-se
amb altres aportacions que darrerament s’estan desenvolupant en aquest camp
i que, de ben segur ens faran millorar la nostra tasca assessora.

�������$QWHFHGHQWV�GHO�WHPD�G¶HVWXGL

Ja he argumentat la rellevància del tema que proposo en aquest projecte.Ara
voldria exposar  una mica més quines són, al meu entendre,  algunes de les
dificultats de l’avaluació dels EAP.

Els EAP formen part del que en la bibliografia especialitzada s’anomenen els
6LVWHPHV�([WHUQV�GH�6XSRUW als centres educatius (Louis et al. 1985 , citats a
Escudero i Moreno 1992). Aquestes estructures de suport s’han anat creant en
tots els Sistemes Educatius dels països avançats per al recolzament d’una
tasca docent a la que cada cop se li fan demandes més variades i difícils.

No obstant aquest tipus de serveis presenten una gran variabilitat entre ells en
quant a àmbits d’actuació, posició dins el sistema educatiu, relació professional
amb els centres, professionals que els composen, etc. Per altra banda la
naturalesa de la seva actuació fa que sovint els resultats de la tasca no
depengui únicament de la seva intervenció ja que actuen a través de la
influència sobre altres persones o organitzacions (professorat, famílies,
administració,...). Tot plegat conforma una pràctica professional sobre la que és
molt difícil avaluar-ne els resultats, aquesta dificultat és, també, àmpliament
reconeguda en la bibliografia.



6

En un treball anterior, juntament amb Joan Bonals, vàrem analitzar aquesta
complexitat  en el cas dels Equips d’Assessorament Psicopedagògics (EAPs)
en els que treballem. Ho vàrem estructurar al voltant de tres multiplicitats que
s’hi donen:

- 0XOLWLSOLFLWDW�GH�IXQFLRQV: Els assessors poden haver de desenvolupar
actuacions molt diverses tant per les diferents tasques que se’ls encomanen
com per la diversitat de demandes que els fan els usuaris. La tasca assessora
té un gran component de “disponibilitat” per atendre un amplíssim ventall de
demandes.

- 0XOWLSOLFLWDW�GH�UHODFLRQV: La tasca dels EAP es desenvolupa en una veritable
“xarxa de relacions” entre diferents grups i persones que tenen entre elles, i en
relació als assessors, molt diversos estatus i funcions, fins i tot s’arriba a
confondre en ocasions qui fa l’encàrrec qui la demanda i qui n’és el receptor
final. Aquí caldria poder diferenciar entre diversos tipus de “clients”.

��0XOWLSOLFLWDW�GH�SURIHVVLRQV: Tant en la composició dels equips
d’assessorament com en el desenvolupament de la feina es produeix una gran
confluència de professionals provinents d’àmbits de coneixement diferent
(psicològic, social, pedagògic, sanitari, ...). Això que forma part de la riquesa de
la construcció social que anomenem assessorament col.laboratiu (West i Idol
1987) produeix l’encontre de molt diverses tradicions i cultures formatives que
tenen el seus propis llenguatges, costums professionals, etc. que cal acoblar.
 (Bonals i De Diego 1996).

Davant d’aquesta situació la tendència és; o bé a no avaluar o a fer-ho només a
partir d’una reducció excessiva a les actuacions fàcilment quantificables
(nombre d’informes elaborats, nombre d’alumnes atesos, nombre de reunions
efectuades,...). Aquest tipus d’avaluacions ens posen davant la paradoxa que
formula Miguel Àngel Santos quan parla de l’avaluació de centres:
“%DVWD�UHYLVDU�OD�ELEOLRJUDItD�DO�UHVSHFWR�������SDUD�GDUVH�FXHQWD�GH�XQD�FXULRVD
SDUWLFXODULGDG��6H�H[SOLFLWD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�WDUHD�\�VH�SURSRQH�XQD�IRUPD
H[WUHPDGDPHQWH�VLPSOLILFDGD�GH�OOHYDUOD�D�FDER´�(Santos Guerra 1990).

Creiem que la qüestió està en UHFRQqL[HU�L�DFFHSWDU�OD�FRPSOH[LWDW�GH�OD�UHDOLWDW
VREUH�OD�TXDO�YROHP�LQWHUYHQLU i fer un esforç  per recollir i analitzar les diverses
necessitats de tots els grups de persones que intervenen en el procés
d’assessorament. A partir d’aquí s’hauria de construir un “6LVWHPD�GH�&ULWHULV
4XDOLWDWV´ que permeti valorar la capacitat dels EAP per atendre les necessitats
descrites.

Vull fer notar que he escrit en plural la paraula “qualitats” per mostrar la
necessitat que el model d’avaluació no presenti un “estàndard” a l’ús amb el
qual comparar-se, si no un conjunt de criteris que es puguin adaptar i ponderar
segons les característiques i les necessitats innovadores de cada equip o dels
professionals que hagin de fer-ne la valoració.

Aquest és doncs, el tipus de recerca que hem plantejat en aquest projecte.
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Sembla important marcar algunes concepcions que estan a la base d’aquest
estudi i que segurament ajudaran a entendre les opcions metodològiques i les
interpretacions que s’han anat fent al llarg del treball. Podríem dir que són
alguns principis fonamentadors en els quals es basa tot el procés.

En primer lloc cal remarcar la intenció del treball d’entendre O¶DYDOXDFLy�FRP
XQD�SDUW�GHOV�SURFHVVRV�GH�UHIOH[Ly�L�PLOORUD�GH�OD�SUjFWLFD personal o
organitzacional, és a dir entenem aquí l’avaluació dels EAP com un element
dels processos de millora, un element important, però que no te cap sentit si no
és dins d’aquests processos. Amb això volem deixar clar que no pensem en
una avaluació merament descriptiva ni merament valorativa, no ens interessa
l’avaluació que es justifica en sí mateixa independentment de la seva capacitat
transformadora de la realitat avaluada.

Esperem que aquesta opció bàsica quedarà reflectida en la manera de recollir i
analitzar el material sobre el que hem desenvolupat la recerca i, sobre tot, en el
model d’avaluació que proposarem.

Per altra banda volem RSWDU�GHV�GHO�SULQFLSL�SHO�FULWHUL�GH�YDOLGHVD�SHU
GDPXQW�GHO�GH�ILDELOLWDW en el nostre model d’avaluació. Entenem que la
capacitat d’aporatr informació rellevant sobre la realitat és molt més interessant
i generadora de reflexió i de canvis que la possibilitat de mesurar de manera
fiable algunes conductes i/o  produccions de la pràctica a analitzar. Això no vol
dir que renunciem a la quntificació d’entrada si no que, en tot cas, si es pot
quantificar algun dels aspectes a avaluar, serà la interpretació qualitativa que
fem de les mesures i les comparacions el que ens pot resultar rellevant per a
conèixer millor la nostra realitat professional. Per tant, no establim una
dicotomia entre dades quantitatives i qualitatives sinó  que sempre farem una
interpretació de les dades de què puguem disposar des de la rellevància
(validesa) per a la millora de la pràctica.

Des d’aquest punt de vista podríem dir que optem per un tipus d’avaluació
qualitativa que pretén interpretar i il·luminar aspectes que podrien quedar ocults
a la reflexió en el procés de millora continuada dels equips d’assessorament
(Parlet i Hamilton  1983 ).

En tercer lloc entenem que l’assessorament psicopedagògic és una construcció
social força complexa , tal com hem exposat anteriorment. Estem convençuts
que no podem fer una avaluació de les característiques que hem citat sense
tenir present HO�SXQW�GH�YLVWD�GHOV�GLIHUHQWV�LPSOLFDWV. A més cal que els
implicats puguin tenir un cert poder de gestió sobre el propi procés d’avalaució,
en aquest sentit creiem que el referent de les avaluacions anomenades
“democràtiques” (Mc. Donald  1983) ha d’ajudar-nos en el treball de recerca i
en la proposta de model d’avaluació que se’n derivi.
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La recerca pretenia recollir aportacions de persones rellevants implicades, des
de diferents vessants, en l’assessorament psicopedagògic dels EAP.

De fet aquesta recerca ha volgut ser la plasmació d’un dels principis del
projecte: Intentar cercar un model que tingués en compte les diferents visions
que poden estar representades en la tasca d’assessorament.

La feina ha estat, doncs, buscar una manera de recollir adequadament
aquestes diverses aportacions i fer-ho amb una metodologia que primés la
profunditat per damunt de la facilitat en el recull i anàlisi de les dades.

A continuació s’exposen els objectius, la metodologia emprada per al recull de
les aportacions, la metodologia emprada per l’anàlisi del material recollit i
finalment el resultat de l’anàlisi, primer en una dimensió analítica (Quadres i
comentaris) i després en una dimensió més sintètica i global (criteris de
qualitat)

������2EMHFWLXV�GH�OD�UHFHUFD

Com a intenció general, la recerca es proposava recollir i analitzar aportacions
provinents de professionals de diferents sectors implicats en l’assessorament
psicopedagògic per tal de fonamentar, des de diferents punts de vista, les
opcions que es prenguessin respecte al model d’avaluació.

Concretant aquesta  intenció bàsica, la recerca es proposava els següents
objectius:

- Recollir aportacions diverses i qualificades sobre diferents aspectes:
finalitats dels EAP, formes més útils d’intervenir, aspectes més importants a
avaluar, tendències de millora més rellevants,…

- Constatar les coincidències i variacions en les opinions de les persones
entrevistades en funció del sector professional de qui les emet.

- Constatar les coincidències i variacions en funció de les concepcions o marc
teòric de qui les emet

- Comprovar la coherència interna de les opinions i la complementarietat
entre elles com a base per a construir opcions d’avalaució consistents

- Definir una mena d’inventari de necessitats, preocupacions, valoracions,
propostes, etc. com a síntesi àmplia de les diferents aportacions que pugui
informar d’algunes tendències de qualitat en la tasca dels EAP



9

�������0HWRGRORJLD�GH�OD�UHFHUFD������UHFXOO�GH�OD�LQIRUPDFLy

Coherentment amb els objectius de la recerca i amb les opcions bàsiques del
projecte exposades anteriorment,  la metodologia de recull d’informació que es
va utilitzar pretenia :

- recollir d’una manera força espontània les aportacions dels diferents
professionals consultats de manera que emergissin les seves opinions i

     aportacions sense excessives limitacions.

- Malgrat la espontaneïtat desitjada, buscar alguna forma de centrar el
discurs dels consultats i prevenir una dispersió excessiva que dificultés
l’anàlisi posterior

- Que la consulta permetés  una certa profunditat en què les aportacions de
cada persona consultada prenguessin sentit dins el context de tot un discurs
complex. És a dir que les aporatcions incloguessin referències  a diversos
aspectes de l’assessorament per poder després interpretar cada aspecte en
relació als altres.

- Que la situació de la consulta tingués un context clar quant a les intencions
de l’autor de la recerca i a la demanda de col.laboració.

- Que els professionals col·laboradors tinguessin l’oportunitat de modificar,
ampliar o limitar les seves aportacions després de veure-les transcrites.

Amb aquestes premises es va optar per el següent tipus de metodologia:

1- Utilitzar la  tècnica de  les HQWUHYLVWHV�VHPLHVWUXFWXUDGHV per a
desenvolupar la consulta. Aquesta tècnica s’utilitza habitualment en recerques
qualitatives en el camp de l’educació i de l’avaluació i permet recollir informació
àmplia i profunda sense tallar gaire l’espontaneïtat de l’expressió de
l’entrevistat. Al mateix temps, Introdueix una certa estructura que guia
l’entrevista i controla la possible dispersió excessiva que després podria fer
difícil l’us del seu contingut per a la recerca. Bàsicament es tractaria d’una
entrevista llarga en què l’entrevistat pot parlar lliurement sobre els temes
proposats però en el que sol haver un guió ampli sobre el que s’articulen les
preguntes de l’investigador.

Aquesta tècnica seria el que Cohen i Manion (1990) anomenen “entrevista
dirigida” i que situen entra l’entrevista estructurada o d’investigació i l’entrevista
no directiva totalment oberta.

Un cop triada la tècnica bàsica es van definir les característiques concretes de
la consulta ja que d’aquestes depèn l’estil final de la mateixa. Es van buscar
alguns elements que potenciessin la rellevància de les aportacions de les
persones entrevistades. De fet el que més ens interessava era que les
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aportacions fossin molt riques, que continguessin un grau de reflexió important
sobre la realitat que volíem estudiar, l’assessorament psicopedagògic i la seva
avaluació.

La fòrmula concreta que es va adoptar va ser la següent:

- HODERUDFLy�G¶XQ�JXLy�SUHYL�³REHUW”. Per facilitar la reflexió prèvia dels
col·laboradors però sense orientar excessivament la seva resposta, ens
interessava que emergissin temes i idees, no que es donessin respostes
molt concretes. Aquest guió estaria composat per un petit conjunt de
qüestions molt obertes  en què apareguin els temes sobre els que versarà
“l’entrevista semiestructurada”. Però sense preguntes concretes. (els guions
que finalment es van lliurar a les persones entrevistades estan recollits més
endavant).

- OOLXUDPHQW�GHO�JXLy�D�OHV�SHUVRQHV�FRQVXOWDGHV��per si creien oportú
preparar les seves aportacions (es recomanava fer-ho). Tot i això
l’entrevista és oberta en la forma i permetria recollir aportacions no previstes
en el guió però que volen ser exposades pel consultat o que apareixen en la
conversa de manera espontània.

- 'HVHQYROXSDPHQW�GH O¶HQWUHYLVWD�VHPLHVWUXFWXUDGD, en què es té present
el guió però es desenvolupa lliurement. Si els consultats no s’hi oposen,
seria gravada en cinta magnetofònica per tal de recollir al màxim la riquesa
de la conversa.

- 5HYLVLy�GH�OD�WUQDVFULSFLy�GH�O¶HQWUHYLVWD per part de la persona
entrevistada, per tal que pogués encara tornar a reflexionar sobre les idees
que havia aportat, modificar-les o aportar-en de noves.

Tot plegat hauria de potenciar, com deiem, el component reflexiu de les
aportacions sense minvar-ne l’espontaneïtat dels entrevistats en el moment de
l’entrevista ni a l’hora de preparar-la.

2 - 'HILQLU�XQD�PRVWUD de persones a consultar que fos el suficientment àmplia
per obtenir aportacions diversificades de cada un dels sectors implicats en la
tasca d’assessorament, però en un nombre no tant extens que impedís la
profunditat i la complexitat de la consulta.

Cal tenir present que aquesta mostra QR�HV�YD�SHQVDU��SHU�D�DSOLFDU�KL�XQ
WUDFWDPHQW�HVWDGtVWLF si no per recollir informació rellevant representativa dels
diversos grups implicats. Ens situem per tant en una recerca de tipus qualitatiu i
interpretatiu.
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En el projecte que vaig presentar per demanar la llicència, es proposava una
composició com ara aquesta per la mostra de persones a entrevistar:

- Tècnics de l’Administració Educativa:
     . Tècnics de la DGOE
     . Inspectors d’ensenyament
- Professorat dels centres educatius:
     . Membres d’Equips Directius
     . Professorat implicat en organitzacions específiques d’atenció a la diversitat
     . Professorat tutor o d’àrea
- Professionals d’EAPs:
     . Equips com a conjunt
     . Professionals consultats individualment
- Usuaris externs a l’Administració:
     . Federacions d’AMPAS
     . Famílies que són o han estat usuaries d’un EAP
- Experts que han estudiat els temes de l’assessorament a centres educatius
però que no estan directament implicats en la seva pràctica.
     . Formadors
     . Supervisors

Un cop la possibilitat de la recerca es va convertir en realitat es va acabar
definint la següent composició.

Es van concretar 4 sectors professionals per agrupar les persones de la
mostra:

- 6HFWRU�$GPLQLVWUDFLy

(que aplegaria persones molt relacionades amb la feina dels EAP dins de la
DGOIE, de la Delegació Territorial i de la Inspecció Educativa)

- 6HFWRU�&HQWUHV

(que aplegaria  professionals que treballen en centres educatius de diferents
etapes i en diferents funcions: Direcció, Tutoria, Prefectura d’Estudis,
Psicopedagogia, Atenció a la diversitat)

-    6HFWRU��($3

(que aplegaria professionals dels EAP de diferents zones geogràfiques i amb
diferents visions de la tasca assessora, es va incloure un equip entrevistat en
conjunt)

-    6HFWRU�(VWXGLRVRV

(que aplegaria persones que han estudiat la tasca d’assessorament
psicopedagògic des  dels àmbits de la Universitat, la Supervisió, la Formació)
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Fem notar que respecte a la proposta inicial que es va presentar en el projecte
previ no s’ha considerat el sector “Usuaris externs a l’Administració” per les
dificultats que presentava a l’hora de seleccionar persones a entrevistar.
Creiem que aquest tipus de contrast potser es podria incloure com actuacions
d’avaluació dins del model que s’acabarà proposant.

per triar les persones concretes de cada sector a les que es solicitaria de
col·laborar en la recerca es van utilitzar els següents criteris:

'LYHUVLWDW���cada subjecte consultat  hauria d’aportar una visió complementària
de les de la resta,  provinent de la seva posició en la xarxa d’interaccions que
representa l’assessorament o d’alguna característica significativa per als
objectius de la recerca. (diversitat de funcions, geogràfica, de concepcions
sobre l’assessorament,…)

5HOOHYjQFLD� ens interessava que les persones consultades poguessin fer
aportacions significatives per a aprofundir en el coneixement de totes les
vessants de la tasca assessora i la seva possible millora. Això no vol dir que
totes les persones consultades haguessin de ser expertes en el tema si no que
puguéssin tenir criteris, des de la seva posició, sobre com actuen i com podrien
millorar la seva actuació els equips citats.

$FFHVVLELOLWDW��necessitàvem poder-hi accedir  amb una certa facilitat perquè la
recerca presentava una complexitat  tècnica important i el temps de dedicació
(1curs a mitja jornada) demanava agilitat a l’hora de contactar i negociar la
possible col·laboració.

Finalment la mostra va quedar concretada en un grup de 33 persones que
varen col·laborar de la següent manera (agrupada per sectors professionals)

Sector Administració:

4 persones entrevistades individualment
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Sector Centres:

4 persones entrevistades individualment
4 persones del mateix centre entrevistades en grup

Sector EAP:

3 persones entrevistades individualment
8 persones d’un mateix equip entrevistades en grup
7 persones que van respondre al guió conjuntament (comissió d’estudi del perfil
professional  de l’Associació Catalana de Professionals dels EAP “ACPEAP”)

Sector Estudiosos:

3 persones entrevistades individualment

En total es van desenvolupar 16 entrevistes (individuals o en grup) i, a més, es
va recollir una resposta escrita al guió (comissió ACPEAP).

A continuació s’exposa la llista de persones que han col·laborat directament en
aquesta recerca. Com ja he fet en l’apartat d’agraïments vull remarcar la
generositat dels/de les professionals que figuren en aquesta llista i que van
dedicar-me, no solament el seu temps (que ja es dedicar) si no també l’atenció,
el suport i, el més important, el seu coneixement i experiència.

La llista, que figura a la pàgina següent, està ordenada per ordre alfabètic, es fa
constar el càrrec o ocupació per la qual se’ls va demanar la col·laboració
(encara que poden tenir-ne altres)

/OLVWD�GH�3URIHVVLRQDOV�GHOV���6HFWRUV�TXH�KDQ�FRO�ODERUDW�HQ�OD�UHFHUFD

352)(66,21$/ &¬55(&��2��2&83$&,Ï

Teresa  Abril
Olga  Adroher
Cristina  Alvarez

Psicopedagoga  EAP Horta-Guinardó (comis. ACPEAP)
Cap Secció d’Assessorament psicpedagògic (DGOIE)
Mestra del CEIP Seat (Barcelona)
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M. José  Atance
Anna   Bacardí
Eulàlia  Bassedas
Montserrat  Boix
Joan  Bonals
Esther  Cases
Rosa M.  Castany
Teresa  Castilla
Glòria  Català
Chari  Cervantes
Xavier  Chavarría
Carme  Cornet
Montserrat  Clusellas
Marta  Escuté
Lidia   Esteban
Mercè Febrer
Ester  Fernández
Manel  Gener
Teresa  Gol
Begoña González
Rosa  Monclús
Montserrat  Munné
Tomàs  Padrosa
Marta  Quer
Francis  Rosa
Maria  Serrahima
Isabel  Solé
Nilda  Vainstein
Pia  Vilarrubias
Maria  Vilella

Mestra del CEIP Seat ( Barcelona)
Psicopedagoga  EAP Badalona  (comissió ACPEAP)
Psicopedagoga de l’EAP Nou Barris (Barcelona)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Psicopedagog de  l’EAP Berguedà
Cap d’Estudis CEIP Seat (Barcelona)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Psicop. EAP St. Vicenç dels Horts  (Comissió ACPEAP)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Directora de l’IES Consell de Cent (Barcelona)
Inspector d’Ensenyament (Barcelona)
Psicopedagoga  EAP Les Corts  (comissió ACPEAP)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Directora del CEIP Patufet Sant Jordi (Hospitalet Ll.)
Mestra del CEIP Seat (Barcelona)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Psicopedagog de l’EAP de Granollers (Vallès Oriental)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Psicopedagoga EAP Sta. Coloma (comissió ACPEAP)
Psicopedagoga de l’EAP Sant Andreu (Barcelona)
Inspectora en cap adjunta (Barcelona ciutat)
Director de l’IES Domenech i Montaner (Barcelona)
Psicopedagoga de l’IES… (Terrassa- Vallès Occ.)
Psicopedagoga EAP Def. Visuals  (comissió ACPEAP)
Cap Secció programes, serveis i formació delegació B.C
Professora Dpt. Psicologia evolutiva i de l’educació U.B.
Assessora Institucional  (Supervisió institucional)
Tècnica en Educació i Avaluació (I.M.E. Barcelona)
Psicopedagoga  EAP Esplugues (comissió ACPEAP)

3- Organitzar les HVWUDWqJLHV�GH�FRQWDFWH�L�QHJRFLDFLy de la col·laboració

Un cop definida la mostra a partir dels criteris exposats i feta la proposta
definitiva, es va iniciar la tasca de contactar amb les persones triades per
demar-los la seva col·laboració en l’estudi, es va fer sempre directament, en
persona o telefònicament. Encara que després se’ls va lliurar un document del
que parlarem a continuació. Val a dir que totes les persones a les que es va
demanar col·laboració van acceptar de participar en l’estudi i per tant la
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proposta va acabar sent la mostra real de l’estudi tal com consta en la llista que
s’ha exposat.

A partir de l’acceptació de participar, les persones col.laboradores van rebre, un
document en que se’ls informava dels objectius i les característiques de
l’estudi. Així com dels detalls sobre la seva col·laboració i de la seva capacitat
per revisar la transcripció de l’entrevista i l’opció de constar, o no, en el llistat de
les persones col·laboradores un cop es redactés la memòria. Aquest tipus
d’informacions i possibles opcions dels entrevistats s’emmarquen en la voluntat
de desenvolupar una recerca democràtica coherent amb la concepció
d’avaluació que està darrera de tot el projecte.

En aquest mateix document es proposava el “guió obert” que serviria per
estructurar l’entrevista. Cal fer notar que els guions eren similars per a cada un
dels sectors professionals entrevistats, però que en la redacció de les qüestions
s’introduien les variacions necessàries per ubicar-les en el punt de vista de la
posició pròpia de cada sector en la tasca assessora. A continuació s’exposen
els 4 guions oberts que es proposaven als entrevistats en funció del sector
professional al qual pertenyien:

*8,216�2%(57�'(�4h(67,216�3(5�$�/¶(175(9,67$

6HFWRU��$GPLQLVWDUFLy

����Des del vostre lloc en el sistema educatiu. Quines són les “necessitats” que
teniu respecte dels EAP?

2)  Quan  heu de valorar la tasca d’un EAP, en quins aspectes soleu fixar-vos?

3)  Com a responsable del funcionament dels EAP, Quin tipus de queixes o
aspectes a millorar sobre aquests serveis us adrecen els centres educatius,
les famílies, els/les inspectors/es ?

4)  Des de la vostra posició.En quins aspectes i en quina direcció creieu que
haurien de millorar els EAP?

6HFWRU��(VWXGLRVRV

1)  A partir de la vostra experiència i coneixements sobre els EAP. Quines
creieu que haurien de ser les seves funcions més rellevants?

2)  Si haguèssiu de valorar la tasca d’un EAP. En quins aspectes us fixaríeu?

3)  Dins dels aspectes rellevants citats en la qüestió anterior, en quina direcció
creieu que haurien d’adreçar-se els esforços de millora dels EAP?
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6HFWRU��&HQWUHV�(GXFDWLXV

1)  Des de la teva pràctica professional concreta, què creus que necessites dels
EAP?

2)  A partir de la teva experiència, quins són els aspectes que et semblen més
satisfactoris de la tasca  dels EAP amb els que has treballat?

3)  I els menys satisfactoris?

4)  En quins aspectes i en quina direcció creus que haurien de millorar els EAP?

6HFWRU��3URIHVVLRQDOV�($3

1)  A partir de la vostra experiència i coneixement quines creieu que són (o
haurien de ser) les funcions més importants dels EAP?

2)  Quan valoreu la tasca desenvolupada (en general o en els diferents àmbits),
en quins aspectes us fixeu?

3)  Quins dels aspectes citats en la qüestió anterior soleu avaluar com a més
satisfactoris?

4)  I quins solen presentar resultats menys satisfactoris?

5)  Quan reflexioneu sobre la vostra tasca com a professionals de l’EAP. Quins
aspectes i en quina direcció creieu que haurieu de millorar? Què creieu que
podeu fer per a avançar en aquesta millora?

4 - Desenvolupament�GH�OHV�HQWUHYLVWHV

Un cop els entrevistats havien rebut el document amb el guió obert de
l’entrevista es pactava el dia, lloc i hora en que es duria a terme l’entrevista (es
demanava una dedicació aproximada d’una hora).

Totes les entrevistes es van desenvolupar als llocs de treball de les persones
entrevistades i, tal com es demanava en el documnet de contacte, es van
grabar en cinta magnetofònica amb una grabadora especial, les cintes de la
qual es poden reproduir en un transcriptor que facilita la pesadíssima feina de
transcriure les entrevistes. (Tant la grabadora com l’aparell  transcriptor van ser
cedits pel Grup de Recerca Consolidat en Educació, Formació i Noves
Tecnologies del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la
Universitat de Barcelona ).

5 -  9DORUDFLy�GH�OD�FROÂODERUDFLy oferta per les persones entrevistades
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En l’apartat dedicat als agraïments i en el què es feia referència a la definició
de la mostra he fet mencions a la magnífica col·laboració oferta per totes
aquelles persones a les que vaig sol·licitar d’entrevistar-les en el marc de la
recerca.

No obstant això, ara vull fer una valoració més tècnica de la forma com
aquestes persones van respondre a la demanda concreta de l’entrevista.
Aquesta valoració aporta també alguna informació a l’estudi perquè ens deixa
veure com es van posicionar davant el tema de la recerca i la seva
metodologia.

En primer lloc el fet que totes les persones sondejades acceptessin de
participar en l’estudi sembla mostrar, a part d’una voluntat d’ajudar l’autor que
aquest no agrairà mai prou, una certa voluntat de poder expressar l’opiniò
pròpia en un tema que sembla que tothom ha valorat com a rellevant encara
que difícil.

A més la qualitat de la col·laboració ha estat remarcable, tothom es va reservar
un temps que en les nostres professions és valuosissim, tothom havia llegit els
guions previs i havia preparat les seves aportacions amb una dedicació
generosa i les aportacions mostraven un grau de reflexió important. Les
entrevistes transcorrien en un clima cordial i distès però al mateix temps amb
un nivell molt alt d’intercanvi professional, sovint el final del temps disponible o
de la cinta magnetofònica ens sorprenien pel temps tant agradablement invertit
en parlar sobre la feina d’educar, que malgrat les dificultats continua
apassionant-nos.
Alguns dels entrevistats aportaven, com a material complementari, documents
que havien escrit per tal de preparar l’entrevista o que creien que podien ser
d’utilitat per a la recerca.

Com a responsable de la interpretació de les aportacions dels que han
col·laborat en l’estudi sento que difícilment estaré capacitat per fer honor de
veritat a la quantitat i la qualitat d’aquestes aportacions. Tota la feina que he
pogut fer en el projecte ha estat un luxe intel·lectual i humà al que és poc
probable que pugui correspondre plenament.

Penso que en el tipus de metodologia utilitzada per fer la recerca també podem
analitzar alguns aspectes que poden haver facilitat aquesta resposta tant
col·laboradora i implicada:
La característica de l’estudi de cercar diferents punts de vista per a construir
coneixement sobre un tema percebut com a rellevant, va fer que els
col·laboradors sentissin que cada una de les opinions tenia una funcionalitat
dins de la recerca i per tant totes eren importants i valorables dins el conjunt.

A més, el fet que l’autor de l’estudi contactés personalment i donés importància
a la preparació (guió previ, concrecions sobre l’estudi), al context i al temps per
a escoltar les aportacions dels entrevistats penso que ha estat percebut com
una manera de valoritzar  l’activitat i el que cada un hi podia aportar.
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A més, la possibilitat de revisar, opinar, prendre opcions dins del procés de la
recerca ha fet que els participants potser es sentissin una mica més implicats
en el seu desenvolupament.

Com a valoració final de com s’ha produït la col·laboració en aquesta recerca,
crec que podríem afirmar que quan es produeix la possibilitat de compartir
idees i concepcions en un context amb un mínim de funcionalitat, els
professionals tendeixen a participar-hi amb interès i generositat.

6 - 7UDQVFULSFLy�L�UHYLVLy de les entrevistes

 Després de desenvolupar totes les entrevistes es va iniciar el procés de
transcripció que com s’ha dit va resultar molt pesat malgrat la utilització d’un
aparell que ajuda en la tasca.

La transcripció es va fer de forma literal (eliminant només repeticions de
paraules o altres elements típics de la llengua oral que poden ser dificilment
transcribibles o clarament innecessaris en un text escrit).

La longitud de la transcripció de cada entrevista oscil·lava, en general, entre les
6 i les 8 pàgines (Arial 12). En total unes 120 pàgines de transcripcions
(corresponents a 16 entrevistes) a les que cal afegir una resposta per escrit al
guió.

Les transcripcions van ser remeses cada una a la persona que havia estat
entrevistada per tal que la pogués revisar i, si ho creia convenient, fes les
modificacions que creiés necessari. Aquesta tramesa de transcripcions anava
acompanyada d’un nou document que recordava la possibilitat de revisar-les
fins i tot en aspectes que no haguessin aparegut en la entrevista inicial. Per tant
la revisió podia abastar tant la fidelitat de la transcripció  com la reformulació
del discurs expressat en el seu moment.

Val a dir que la majoria de les persones entrevistades van retornar les
transcripcions sense fer modificacions i reafirmant-se en el que hi contenia i
algunes van fer petites modificacions tendents, bàsicament, a aclarir algun punt
que podia quedar confús en la transcripció.

Un cop rebudes les revisions es va iniciar el procés de tractament del seu
contingut com s’exposa en el prper apartat.

������0HWRGRORJLD�GH�OD�UHFHUFD������DQjOLVL�L�WUDFWDPHQW�GH�OD�LQIRUPDFLy
UHFROOLGD�

En aquesta segona part de la metodologia exposarem les actuacions fetes a
partir de la recepció de les transcripcions de les entrevistes un cop revisades
pels propis entrevistats.



19

Per entendre millor el seguit d’actuacions que es presenten en aquest apartat,
podríem dir que V¶KDQ�DSOLFDW�GRV�WUDFWDPHQWV�FRPSOHPHQWDULV al material
contingut en les entrevistes: Un d’DQDOtWLF en què s’han anat diversificant
fragments del discurs i classificant-los en agrupaments cada cop més
subdividits i un altre que podríem dir-en LQWHUSUHWDWLX�R�VLQWqWLF en què s’ha
intentat donar un cert sentit al que apareixia en la tasca d’anàlisi. És a dir que
per una banda s’ha intentat esmicolar els discursos en elements i conceptes,
però el que finalment ens interessa és recomposar aquests elements en una
proposta que els pugui barrejar i fer interactuar.

Encara que en les primeres actuacions predomina la tasca analítica i en les
darreres la interpretativa, cal dir que en totes hi són presents les dues
operacions que, com hem dit, s’han d’entendre com a complementàries.

Vegem doncs les actuacions que s’han desenvolupat sobre el contingut de les
entrevistes.

a) 6HOHFFLy�GH�IUDVHV�R�IUDJPHQWV�GH�OHV�HQWUHYLVWHV. (buidatge)

Per tal de fer aquesta selecció es van definir 4 grans àmbits d’anàlisi per
d’agrupar les frases i com a eina en la tasca de buidatge. Aquests 4 àmbits
tenien força relació amb les qüestions plantejades en els guions oberts que van
servir per estructurar les reflexions prèvies dels entrevistats i les mateixes
entrevistes.

Els àmbits en qüestió van quedar definits de la següent manera:

'HVFULSFLy�GH�OD�IHLQD dels EAP (funcions, finalitats, formes d’intervenció,…)

$YDOXDFLy�GH�OD�IHLQD  dels EAP

9DORUDFLRQV de la tasca actual dels EAP fetes pels entrevistats. (punts forts i
febles)

3URSRVWHV�GH�PLOORUD. Respecte dels EAP proposades pels entrevistats.

El primer buidatge va consistir, doncs, en seleccionar els fragments que feien
referència a algun d’aquests elements entesos d’una manera àmplia.

&DGD�IUDVH�VHOHFFLRQDGD�HV�PDUFDYD�DPE�XQ�FRGL que permetia la seva
localització en les transcripcions de les entrevistes en qualsevol moment del
procés

b) ³UHVXP�FRQFHSWXDOLW]DW´�GH�OHV�IUDVHV�VHOHFFLRQDGHV anteriorment.

Amb aquest nom ens referim a l’operació de convertir les frases naturals tal
com les van expressar els entrevistats en enunciats resumits que fessin
referència al concepte o afirmació que cada frase contenia. Aquesta mena
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d’abstracció de les frases feia més fàcil la comparació i permetia anar
aprofundint en la interpretació dels conceptes i idees.

Aquestes frases conceptualitzades es van anar analitzant, destriant i
reagrupant de manera que es van formar algunes subdivisions dins dels 4
àmbits citats anteriorment que havien servit per a fer la primera selecció.
Com a resultat d’aquesta tasca es van construir uns quadres que dins la
recerca hem anomenat “matrius” i que recollien les frases conceptualitzades
classificades seguint el següent esquema:

Àmbit  Descripció de la feina:

- Finalitats
- Necessitats respecte de l’EAP
- Estratègies d’intervenció

Àmbit  Avaluació de la feina:

- Objectius i carácterístiques de l’avaluació dels EAP
- Aspectes a avaluar

Àmbit:  Valoracions:

- Punts forts
- Punts febles

Àmbit:  Propostes de millora:

- Condicions de la feina (externes)
- Aspectes a millorar en els EAP (interns)

Les frases conceptualitzades es van col·locar en aquestes matrius tot agrupant
les que tenien conceptualitzacions molt similars encara que continuaven
figurant els codis de cada frase per tal de poder constatar possibles
coincidències i per localitzar les frases reals en les entrevistes posteriorment.

En total es van elaborar 16 matrius (1 per cada sector professional i àmbit
d’anàlisi) i van constituir el material de base per a la  fase següent.

c) (ODERUDFLy�GH�TXDGUHV�GH�VtQWHVL per a cada subàmbit

En aquesta fase de l’anàlisi es tractava de continuar la tasca de diferenciació i
classificació progressiva del material de les matrius, però també de facilitar la
comparació de les aportacions dels diferents sectors professionals.



21

En aquest punt el treball es va anar especialitzant  en funció de la naturalesa
de cada subàmbit (els que figuraven en les matrius)  i de la seva possible utilitat
en el procés general de la recerca.

En alguns dels subàmbits es van produir noves subdivisions tot aprofundint el
treball analític.

En general s’han presentat les aportacions dels diferents sectors professionals
en para·lel en el mateix quadre per a cada un dels aspectes, amb la intenció de
facilitar-ne la contrastació. En alguns casos, però, s’han barrejat (tot mantenint
el codi que permet identificar el sector al que pertany cada aportació)

 El resultat d’aquesta fase ha estat l’elaboració d’un total de 25 quadres en què
queden recollides les aportacions seleccionades  de totes les entrevistes un
cop analitzades i classificades.

A partir d’aquests quadres es pot fer una anàlisi del contingut exposat
globalment, de les aportacions diferenciades per àmbits, subàmbits i aspectes i
contrastar-les en funció del sector professional al que pertanyien (dins la
mostra) les persones que les van fer.

Aquest va ser el darrer pas analític en el tractament de la informació recollida
en les entrevistes. De tota manera és important tenir clar que el material és tant
ric que es podrien fer altres anàlisis i obtenir encara més informació si
tinguéssim temps per a aprofundir-hi. En tot cas aquest tractament és el que
s’ha fet en l’estudi que ara ressenyem i queda oberta la possibilitat de
continuar-hi treballant.

A partir d’aquest moment el que es va fer ja va tenir un caire més interpretatiu,
és a dir, es va passar a valorar, comparar i globalitzar les aportacions dels
entrevistats per obtenir informació rellevant per al tema d’estudi de la recerca:
/¶DYDOXDFLy�GH�OD�WDVFD�GHOV�($3�RULHQWDGD�D�OD�VHYD�PLOORUD.

Si fins ara el resultat de les fases successives d’anàlisi del material havia anat
donant quadres cada cop més especificats, ara es tractava de tornar a ajuntar
una mica les peces i proposar línies de confluència entre els diferents
entrevistats, de buscar aquells elements en què semblava haver acord, sense
oblidar aquells que tot i ser minoritaris o originals semblaven aportar algun
aspecte rellevant a la reflexió conjunta que havia de significar el conjunt de la
recerca.

Per desenvolupar aquesta línia de treball més sintètica i interpretativa es van
dur a terme les següents operacions:

d)��FRPHQWDULV�LQWHUSUHWDWLXV�DOV�TXDGUHV�GH�VtQWHVL�HODERUDWV.

Es tracta de la plasmació de les reflexions fetes sobre el material seleccionat
un cop se li havien aplicat els procediments analítics citats anteriorment. Per
dir-ho així, seria un primer creuament entre les aporatcions dels entrevistats,
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vistes des del punt de vista de la intenció de la recerca i filtrades per les
concepcions i aportacions de l’autor del projecte.

En la memòria aquests comentaris es presenten com a introducció a la
presentació dels quadres de cada un dels 4 àmbits en que estan classificats.
(encara que finalment els quadres s’han presentat en l’annex 1)

e) HODERUDFLy�G¶XQ�FRQMXQW�GH�³FULWHULV�R�WHQGqQFLHV�GH�TXDOLWDW´

Partint de les aportacions dels entrevistats, de l’anàlisi que se n’ha fet i dels
objectius del projecte, es proposen alguns criteris que semblen marcar el que
podríem anomenar “tendències de valor” dins de la tasca dels EAP. És a dir
línies que en el seu conjunt es podrien identificar com “bones pràctiques
d’assessorament psicopedagògic” en el context actual dels EAP i a la llum del
que han exposat els entrevistats.

ATENCIÓ: això no vol dir que tots els criteris que s’inclouen en aquest conjunt
hagin estat unànimement exposats i valorats per tots els entrevistats, ni que en
tots els casos hi hagi aportacions majoritàries que els recolzin. El que si s’ha
intentat és que hi estiguin representades totes les sensibilitats, necessitats i
opinions. La intenció d’aquests criteris no és la de convertir-se en un inventari
tancat i prescriptiu si no en una guia oberta sobre la qual cada equip o
avaluador extern pugui ponderar la rellevància que dóna a cada criteri i, fins i
tot, afegir-ne de nous.

�������5HVXOWDWV�GH�OD�UHFHUFD

Entenem que els resultats de la recerca inclouen 2 grans “productes” :

- (OV�TXDGUHV�GH�VtQWHVL�DPE�HOV�FRPHQWDULV�LQWHUSUHWDWLXV que els
acompanyen (aquest conjunt representa el resultat del tractament aplicat al
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material de les entrevistes: sel·lecció, conceptualització, diferenciació,
agrupament, comparació,…) en la doble línia d’anàlisi i interpretació que
hem exposat en l’apartat anterior.

- /HV�WHQGqQFLHV�GH�TXDOLWDW definides a partir de l’anàlisi i interpretació del
material precedent, LQFORHQW�KL�IUDVHV�OLWHUDOV�GH�OHV�HQWUHYLVWHV per
il·lustrar-ne el contingut i que els lectors puguin veure en quins termes i amb
quin sentit s’han expressat els entrevistats.

�������(OV�TXDGUHV�GH�VtQWHVL

En aquest apartat presentem els quadres en què finalment s’han resumit les
aportacions de les persones entrevistades. Recordem que es tracta de la
classificació de les conceptualitzacions fetes sobre les frases seleccionades de
les entrevistes.

Els Quadres es presenten en primer lloc agrupats per cada un dels 4 àmbits
inicials d’anàlisi (Definició de la feina, Avaluació de la feina, Valoracions,
Propostes de millora) que s’han explicat en l’apartat 2.3

Per cada un d’aquests àmbits es presenten:

- uns FRPHQWDULV que introdueixen el contingut i l’esquema de subdivisions
que finalment s’han fet en el contingut de l’àmbit, també inclouen les
valoracions interpretatives del continugut dels quadres d’aquell àmbit.

- Els TXDGUHV de l’àmbit. En general són quadres en què es mostren en
paral·lel les conceptualitzacions dels diferents sectors professionals per a
cada un dels aspectes en què s’ha subdividit l’àmbit.

- 
�$WHQFLy��SHU�UDRQV�GH�SDJLQDFLy�L�FRPRGLWDW�HOV�TXDGUHV�HV�SUHVHQWHQ
FRP�DQQH[����VHJXLQW�O¶RUGUH��HOV�FRGLV�L�HOV�WtWROV�DPE�TXq�DSDUHL[HQ�HQ
DTXHVW�DSDUWDW)

Cal advertir algunes qüestions abans de presentar els quadres i els comentaris
que els introdueixen:

La tasca de tipus analític sobre el material de les transcripcions ha fet que de
vegades certes frases o conceptes apareguin a més d’un quadre perquè poden
referir-se a més d’una de les categories analitzades, així mateix pot passar que
un concepte expressat per algun dels entrevistats i que podria formar part del
quadre d’una determinada categoria no ha estat inclosa en aquell lloc perquè
es va expressar, en el context de l’entrevista, amb un sentit que recomana
incloure’l en un altre apartat o àmbit. Amb això volem dir que les interpretacions
dels quadres haurien de fer-se tenint en compte la totalitat dels que apareixen i
no quadre per quadre. Cal tenir present que el tipus de guió que es presentava
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i la forma d’entrevista tendeixen a buscar la WULDQJXODFLy entre les respostes a
diferents qüestions de cada persona i entre les respostes de les diferents
persones entrevistades.

���������,QWHUSUHWDFLy�GH�O¶¬PELW���³'HVFULSFLy�GH�OD�IHLQD´

En aquest àmbit s’ha intentat recollir les aportacions/opinions dels entrevistats
sobre quines haurien de ser les finalitats dels EAP, sobre quines necessitats
haurien de cobrir i sobre aquells aspectes de la intervenció dels EAP que
poden considerar-se rellevants perquè la tasca es desenvolupi adequadament.
Bàsicament aquestes tres grans tipus de qüestions són les que s’han recollit en
aquest apartat, després en la tasca de diferenciació i concreció progressiva
s’ha subdividit el tercer aspecte (que anomenavem “estratègies”) en tres
subapartats.

L’esquema dels quadres d’aquest àmbit queda, doncs, definit de la següent
manera:

Àmbit: definició de la Feina (DF)

Quadre DF/1 : Finalitats dels EAP
Quadre DF/2 : Necessitats respecte dels EAP
Quadre DF/3 : Estratègies / Posició i Relació amb Institució
Quadre DF/4 : Estratègies / Tipus de Relació d’assessorament
Quadre DF/5 : Estratègies / Treball intern de l’EAP

En aquest apartat els quadres presenten en paral·lel les aportacions dels
professionals dels 4 sectors (Administració, Centres, EAP, Teòrics) per acada
un dels aspectes de l’esquema citat. Cal dir que en el quadre DF/2 només
consten les aportacions del sector Administració i Centres perquè són els
sectors que, en sentit estricte, poden manifestar necessitats respecte de l’EAP.
De fet en els guions per a les entrevistes ja es presentava aquesta qüestió
només als dos sectors citats.

&RPHQWDULV�LQWHUSUHWDWLXV�DOV�TXDGUHV�GH�O¶jPELW�³'HVFULSFLy�GH�OD�IHLQD´

D� Pel que fa a les ILQDOLWDWV�L�OHV�QHFHVVLWDWV expressades pels entrevistats
(que bàsicament s’han recollit en els quadres DF/1 i DF/2) sembla destacable
que, per una banda assistim a la constatació de les funcions i finalitats que els
EAP tenen encomanades a través de la normativa i les instruccions que reben,
però per altra banda  els entrevistats emfasitzen o remarquen aspectes
concrets dins d’aquestes finalitats conegudes.

Llegint les entrevistes i el seu reflex en els quadres es pot constatar que les
finalitats dels EAP són força àmplies i diverses i que tenen un caire força



25

genèric fins que es plasmen en actuacions concretes ja en els contextos
d’intervenció (fonamentalment en els centres educatius, però no només en
ells), per això sembla important poder tenir en compte les finalitats i les
necessitats conjuntament i “llegir” el punt de vista de cada sector per fer-se una
composició de lloc sobre el que pot ser una intervenció comunment vàlida.

Si mirem el conjunt de les aportacions sobre finalitats veurem que no hi ha
excessives diferències entre els sectors professionals, però si que es poden
analitzar certs matisos o èmfasis que poden aportar elements de reflexió per a
la comprensió del punt de vista de cada un i per orientar les decisions sobre
l’avaluació dels EAP. (Recordem que la intenció d’aquest estudi és aproximar-
se a la realitat dels EAP a partir de diferents punts de vista professional, per
tant l’anàlisi dels matisos pot ser molt important).

El 6HFWRU�$GPLQLVWUDFLy, en funció de la seva posició i tasques específiques,
sembla que té determinades necessitats respecte a l’EAP i això es manifesta
en un èmfasi especial en:

- Que l’EAP es faci càrrec de les situacions en el seu territori. També
inclouríem aquí la necessitat que els usuaris, centres, alumnes famílies
estiguin ben atesos. És a dir que l’Administració necessita tenir en els
sectors (recordem que els EAP cobreixen sectoritzadament tot el territori)
equips que resolguin en el seu àmbit de decisió i en el seu camp
professional les situacions que vagin apareixent. Fonamentalment referides
a les situacions problemàtiques generades per la diversitat de necessitats
educatives de l’alumnat.
Sembla que les persones consultades de l’Administració confien en que els
EAP tenen capacitat per enfrontar-se a un determinat tipus de situacions
que apareixen en els sectors i que actuaran com a primera instància de
suport a la resolució de manera molt propera als centres i famílies.

- Relacionada amb aquesta primera necessitat trobem la de col·laboració en
determinades qüestions. Donat que es parteix de la coincidència en
l’objectiu d’atendre el millor possible als usuaris, les persones entrevistades
de l’Administració expressen la necessitat de col·laborar amb els EAP en
l’assoliment d’aquest objectiu comú.

- També sembla que apareix la necessitat de promoure el contacte,
l’intercanvi, entre centres i entre aquests amb altres programes o serveis
que puguin actuar en el sector. Sembla que l’Administració vol promoure
l’optimització en les actuacions de tots aquests professionals i atorga a
l’EAP un paper important en els processos d’intercanvi i de coordinació dins
el seu sector, això tindria a veure amb la posició externa però propera que
caracteritza els EAP, així com amb el contacte que solen tenir amb serveis
d’altres àmbits (socials, sanitaris, …). Val a dir que aquesta funció de l’EAP
com a pont entre centres i serveis apareix com una de les que emergeigen
amb més força des de tots els sectors entrevistats.

- Finalment hi ha una necessitat de l’Administració molt evident en totes les
entrevistes que és la de rebre una informació precisa de les necessitats
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educatives de determinats alumnes, així com dels recursos que poden
necessitar i de les necessitats del sector en què treballen. Sembla clar que
s’espera de l’EAP que aporti informació i opinions tècniques rellevants que
permetin prendre decisions a les persones que han de dotar recursos o
resoldre situacions que requereixen actuacions administratives, es demana
de l’EAP una certa independència i rigor en aquestes qüestions, tot i que
també apareix la consciència de la dificultat que això pot representar quan
al mateix temps cal mantenir una bona relació amb centres i famílies de
cara a posteriors intervencions.

Els professionals del  6HFWRU�FHQWUHV , per la seva part posen més aviat
l’èmfasi en demanar ajuda i implicació de l’EAP per afrontar certes situacions
que resulten complicades per la institució i també l’assessorament en aspectes
en els que se senten poc formats.

Sembla que demanen a l’EAP que sigui un element de contrast, un professional
o equip a qui consultar, una mena de referent en aspectes psicopedagògics
que està proper, que pot entendre les situacions problemàtiques tant dels
equips directius com  del professorat o les famílies i servir com element que
aporta informacions, recursos o facilita la reflexió. Per tant la relació de
confiança és important i la complementarietat ja que l’EAP ha de poder fer
aporatcions diferenciades de les que ja fan els professionals del centre.

Apareix força la idea de que l’EAP ajudi en la relació amb les famílies (en casos
en què aquestes relacions esdevenen dificultoses) i amb altres serveis del
sector. Aquestes demandes prenen més força a secundària perquè,
possiblement, els professionals no tenen tant el costum i la formació necessaris
per a aquestes relacions.

En general es fa molt d’èmfasi en que els EAP es mostrin accessibles per
escoltar i disponibles per ajudar realment. Es dóna molta importància a que
l’EAP tingui en compte les necessitats i la cultura dels centres, encara que
també se’ls demana que tinguin iniciativa i facin propostes.

Els professionals del 6HFWRU�($3 posen l’èmfasi en la necessitat d’ampliar el
focus d’anàlisi de les situacions sobre les que s’intervé de manera que es pugui
tenir una millor comprensió de la realitat i no quedar molt limitats.

Això també es relaciona amb la necessitat de rentabilitzar les intervencions i de
fer un treball que procuri generalitzar els criteris aplicats en una situació a altres
situacions.
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Sembla que els professionals dels EAP veuen les seves funcions com a equip
molt relacionades amb la voluntat professional d’ajudar el professorat al mateix
temps que es promou la seva autonomia per resoldre situacions futures.

Tot plegat representa donar un pes específic important a les finalitats  que
puguin temir un caràcter més institucional sobre les de tipus individual, les que
tenen com a contingut aspectes organitzacionals més generalitzables que
respostes educatives més concretes, les que representen posar en contacte
diferents sectors de la comunitat educativa o diferents institucions entre si, etc.

Els professionals que representaven el 6HFWRU�GHOV�HVWXGLRVRV�R�WHzULFV han
mostart interès, sobre tot, en veure els Eap com un element facilitador dels
canvis educatius.

Posen èmfasi en el suport que cal donar als centres per ajudar-los a millorar.
Lògicament els professionals d’aquest grup identifiquen la millora dels centres
amb l’assoliment progressiu del que des de les seves  concepcions i marcs
teòrics es considera que han de ser els objectius dels centres i dels processos
educatius en general.

En aquest sector professional es tendeix a veure les finalitats de l’EAP com una
voluntat d’ajudar a transformar els centres i el sistema educatiu. Sembla que es
confia en l’EAP com element d’aporatció de propostes, ajuda i sistematització
d’experiències, circulació d’idees, etc.

En general sembla que creuen que els EAP haurien de facilitar el procés
mitjançant el qual l’escola mira de millorar el seu servei als alumnes, les
famílies i la comunitat.

E��Pel que fa al que hem anomenat HVWUDWqJLHV i que es recull fonamentalment
en els quadres DF/3, DF/4 i DF/5 volem resaltar els següents aspectes.

De manera similar al què passava en l’àrea de les finalitats els diferents sectors
professionals tenen visions que no són contradictòries entre si, més aviat  cada
un es preocupa fonamentalment d’alguns aspectes concrets i menys d’altres,
de manera que les diferents visions el que fan és aporatr quelcom a la
construcció d’una certa perspectiva interactiva. En aquest cas el que veiem en
les aporatcions de cada sector són les seves principals preocupacions sobre
com haurien d’intervenir els EAP.

Els professionals del 6HFWRU�$GPLQLVWUDFLy posen molt d’èmfasi en el que
seria la independència professional dels EAP respecte dels centres per tal de
poder desenvolupar la seva tasca.
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De fet es parla específicament de que els EAP han de ser especialistes en
temes psicopedagògics i tenir funcions i posicions clarament diferenciades de
les dels professionals dels centres. Hi ha una argumentació molt rica dels
beneficis que comporta la posició externa des del punt de vista de la possibilitat
d’opinar, ajudar, prendre distància, etc.

També es valora positivament que els EAP tinguin relació directa i donin
recolzament als equips directius dels centres en la seva difícil tasca. Això
sembla coherent amb la idea citada abans de que els EAP es facin càrrec de
les situacions psicopedagògiques que s’esdevenen en els sectors, de fet
semblaria que els equips directius serien també una instància primària en
aquests processos de resolució de problemes, en aquest cas dins de cada
centre. Si els equips directius han de fer front a les dificultats generades en els
seus centres, és important que els EAP recolzin i potenciin aquesta tasca tot
aportant, des de fora, coneixements, informacions i recursos diferenciats, però
que al mateix temps es recolzin en ells per poder treballar en els centres.

També apareix la idea que EAP i equips directius són una mena de ponts entre
les possibles accions de l’Administració i els centres.

És remarcable, per altra banda, el sentiment de que els EAP han d’ajudar sobre
tot en aspectes en què els centres se senten poc preparats. S’especifica, a
més, una certa voluntat d’especialització que sembla tenir a veure amb la
voluntat d’optimització i eficiència, podríem dir que des de l’Administració
preocupen possibles duplicitats de funcions i esforços, es promou la
especificitat de cada professional i servei.

Per altra banda apareix, altre cop, la demanda d’opinió tècnica a l’EAP tot i que
raonablement matisada per la necessitat de continuar intervenint en el centre i,
per tant, de mirar de pactar o consensuar les propostes en origen (centre)
abans de adreçar-les a altres instàncies. Cal remarcar que aquesta postura
realista és coherent amb la finalitat de què l’EAP es faci càrrec de les situacions
en el territori, ja que si l’EAP pot treballar perquè les propostes es consensuin
en el context l’Administració ja rep menys propostes conflictives o discordants.

Apareixen també algunes referències a la necessitat de mantenir
simultàniament  un nivell d’atenció als problemes concrets (resolució de
situacions problemàtiques) i una visió global de les actuacions necessàries en
les institucions o el sector atès. Pensem també que en les finalitats el sector
administració mostrava molt interès perquè l’EAP coordinés certes actuacions
de serveis i centres del seu sector.

Finalment, trobem alguna referència a la necessitat de coherència interna en el
treball dels EAP, concretament es demana una certa unitat d’acció entre els
professionals dels equips reflectida concretament en la utilització d’instruments
comuns (se suposa que els instruments comuns són conseqüència de reflexió i
criteris d’actuació consensuats).
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Els professionals del 6HFWRU�FHQWUHV posen èmfasi en les estratègies  que
tenen molt a veure amb el tipus de relació que estableixen EAP i institució i les
característiques de la intervenció.

Una preocupació clara dels professionals d’aquest sector professional és la que
fa referència a “ser tinguts en compte” com a professionals i com institució a
l’hora d’establir la relació d’assessorament. Hi ha una demanda clara de pactar,
negociar, acordar en un context d’equilibri entre el que l’escola és i necessita i
el que l’EAP pot aportar de diferenciat. Sembla que els centres esperen que
l’EAP articuli la seva tasca d’intervenció en funció de les característiques de
cada escola o institut, d’una manera podríem dir-en personalitzada. Val a dir
que paral.lelament demanen que l’EAP tingui un projecte compartit com equip
que doni coherència a les seves actuacions. Estaríem parlant doncs, de la
demanda d’establir la relació d’assessorament entre dues institucions que
tenen projectes propis i els posen, en part, en comú.

En relació amb això hi ha una certa demanda d’establir interlocutors, acordar
procediments de col·laboració, informar-ne a la resta del professorat,…, és a dir
de buscar maneres d’estructurar la relació en base a una bona definició de les
tasques i una bona comunicació EAP-interlocutor institucional-professorat.

També es reclama que la intervenció sigui continuada i sistemàtica per tal de
poder dur a terme el tipus de tasca que es proposava en els paràgrafs
anteriors, val a dir que aquesta característica és molt valorada des dels centres
i sembla que es troba a faltar quan no es dóna.

Això no vol dir que no es valori també les possibilitats de la posició d’extern i de
no implicat en la jerarquia del centre del professional de l’EAP. Com en el cas
del sector administració aquesta posició també es veu tècnicament propícia,
però amb alguns matisos diferents. D’entrada hi ha referències a la posició
“dins-fora” com a possibilitat de disfrutar d’una posició mixta (externa però
propera en direm després en les tendències de qualitat) en la que els EAP
poden jugar papers variats en funció del què necessita l’escola, per altra banda
dóna la impressió que els centres veuen la posició d’extern de l’EAP com un
recurs a utilitzar en determinats casos (mediar en determinades situacions amb
alumnes, famílies o professors del centre des d’una posició de major neutralitat)
però sempre combinada amb la confiança i el respecte mutus que es generen
en una relació sistemàtica i relativament compromesa. Vegem que hi ha
referències clares a que la implicació de l’EAP fa que els centres comptin amb
ells.

Això ens porta directament a un altre tipus de preocupacions que apareixen
clarament en les aportacions del sector centres i que fa més referència a la
qualitat de la relació i de la tasca. Els centres volen sensibilitat cap a les seves
preocupacions, demanen accessibilitat, que l’EAP no posi traves a la seva
expressió de dificultats sinó que mantingui una actitud d’escolta oberta.

Al mateix temps demanen que l’EAP es mostri disposat a intentar resoldre les
preocupacions expressades pels centres i que ho faci d’una manera
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raonablement àgil i realista, sense respostes “tòpiques” que no s’ajusten al
context. Demanen flexibilitat per ajustar-se a les seves necessitats.

Tot i això sembla que els centres tampoc esperen una mena de servei que,
dòcilment, respongui a cada una de les seves necessitats, sinó que volen
acordar i avaluar els resultats  conjuntament, esperen que l’EAP també faci
propostes en ús de la seva qualitat d’expert en determinades qüestions que se
li reconeix des del centre i no volen traspassar-li responsabilitats que són del
centre.

Es valora molt la prudència i el tacte professional dels membres de l’EAP quan
tracten amb alumnes o famílies.

Per acabar aquests comentaris de les aportacions dels entrevistats pertanyents
a centres cal fer referència a una aportació molt minoritària, però important
tanmateix, en què s’argumentava que els professionals serien més útils als
centres si estiguessin integrats a la seva plantilla. És a dir, que es valorava com
a ineficaç l’assistència psicopedagògica des d’equips externs perquè la
continuïtat de les feines era escassa, perquè la credibilitat es ressentia pel fet
de no ser un professor que treballa a l’aula amb els alumnes, per manca
d’agilitat quan sorgeix un problema concret, etc.

Per la seva part els professionals del 6HFWRU�($3 tene en realitat
preocupacions força similars a les dels centres, però es decanten més a pensar
en com ho han de fer per aconseguir aquest tipus de qualitats, és a dir que
parlen més des de la preocupació professional per fer realitat un
assessorament basat en alguns dels principis que semblen reclamar els
centres i que forma part també del discurs professional de molts EAP.

D’entrada està clar que els EAP entren més a parlar del que caldria fer dins
dels EAP, queda clar que es dóna molta importància a l’existència d’un projecte
comú d’equip, però en general sembla que s’identifica força amb “l’estil de
l’equip” o “la línia d’equip” que potser és una barreja d’aspectes de cultura
institucional i de criteris i costums d’intervenció que han anat decantant-se amb
els anys de reflexió en comú. Queda clara la importància que els EAP donen a
la reflexió continua com a camí de millora, en aquest sentit la revisió conjunta
de casos, l’intercanvi d’idees amb altres EAP o centres i la supervisió amb
professionals externs apareixen com a formes molt potents de reflexió.

Respecte a això apareix la idea de la necessitat d’incloure els professionals que
s’incorporen nous als EAP en les reflexions tot tenint en compte que al principi
necessiten més seguretat en forma d’instruments o instruccions més concretes
(aquí val la pena recordar que en el sector administració apareixien els
instruments comuns com el reflex del treball intern dels equips).

També està reflectida en les aporatcions sobre estratègies generals
d’intervenció la necessitat de col·laborar amb altres òrgans de l’Administració i
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especialment amb Inspecció per tal de confluir en la resolució dels problemes i
en el treball amb els centres.

Ja en l’àmbit concret de la relació amb els centres apareix també des del punt
de vista dels EAP la necessitat de decidir i prioritzar conjuntament, establir una
col:laboració basada en els sabers específics de cada institució, etc.

Com deiem abans el matís de la visió des del sector EAP està en que aquests
professionals fan algunes propostes més tècniques per aconseguir-ho: establir
estructures als centres per discutir i acordar les actuacions, establir estructures
i procediments de seguiment conjunt per avaluar el desenvolupament dels
acords presos, establir amb els centres instruments de registre conjunts,
introduir un altre professional de l’EAP que faci de contrast en alguns moments
crucials de planificació i avaluació de la col·laboració centre-EAP, potenciar el
registre conjunt dels acords,….

També es posa molt èmfasi en la complementarietat tant entre els centres i
l’EAP com entre els diferents serveis o equips que poden intervenir en  o per
als centres. A més es fa referència a la corresponsabilitat quan es reconeix la
necessitat de mostrar disponibilitat per ajudar els centres però mirant que no
els traspassin la responsabilitat o es trobin fent tasques de sustitució.

Torna a aparèixer la importància d’una presència continuada i sistemàtica per
poder fer un assessorament com el que es desitja. Entre altres coses perquè
també es vol ampliar el focus de l’anàlisi de les realitats sobre les que els
centres fan demanda. La idea seria tenir en compte sempre el context en què
passen les coses, tant pel que fa als casos, en què es proposa entendre’ls com
situacions problemàtiques, com pel que fa al context en què es donen les
intervencions (amb el centre, les famílies, els alumnes,…)

Un altre dels aspectes característics de les aportacions del sector EAP és la
referència a què en l’assessorament es posen en joc processos de canvi, de fet
en algunes aporatcions es caracteritzava l’assessorament com una facilitació
d’alguna mena de canvi que en realitat sempre estaria present en les
demandes donat el context de consulta (no terapèutic) que caracteritza
l’assessorament dels EAP.

Una preocupació latent dels professionals de l’EAP sembla ser la recerca
d’equilibri entre l’atenció a les demandes i l’enquadrament que l’EAP fa
d’aquestes demandes en funció dels seus criteris educatius i professionals. En
realitat els centres també semblaven demanar aquesta confluència. Com es
reflecteix en una aportació d’aquest apartat en definitiva l’EAP pot ser actiu a
l’hora de proposar intervencions ja que serà l’interès dels centres el que ens
dirà si aquella intervenció és adequada o no.
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Els professionals del 6HFWRU�HVWXGLRVRV posen èmfasi en la definició de les
relacions i en els marcs teòrics que poden ajudar en aquesta definició.

Apareix com molt important adreçar-se a la institució i fer-ho des d’una posició
d’extern que permet una certa neutralitat en la intervenció, entesa aquesta
neutralitat com la no alineació amb subgrups dins de la institució.

Es dóna molta rellevància a la claredat de la relació basada en que l’EAP
sàpiga fer un bon “enquadrament” de la demanda i de la seva intervenció. Per a
que això sigui possible es reclama que “l’encàrrec” de l’Administració sigui
obert pel que fa a les funcions i les formes concretes d’intervenció per tal que
centres i EAP tinguin un ampli marge de llibertat per negociar la col·laboració.
Es fa notar que, en les organitzacions, quan més preparats estan els
professionals més important és que puguin gaudir d’un “encàrrec” obert perquè
això augmenta la creativitat i la satisfacció professional. Aquesta afirmació fa
referència, aquí, als professionals dels EAP i dels centres.

Al mateix temps es demana a l’Administració que defineixi bé la posició de
l’EAP pel que fa a la jerarquia dins el sistema, és a dir que els centres tinguin
molt clara la dependència dels EAP dins l’organigrama del Departament.

Els professionals d’aquest sector també es preocupen pel tipus d’intervenció i
la veuen com un element de facilitació dels processos de canvi en els centres.
Recordem que aquesta característica ja apareixia en els quadres de “finalitats”.
De fet les aporatcions en aquest sentit semblen demanar que el centre
s’impliqui i sigui conscient dels seus processos de canvi, que l’EAP l’ajudi però
sense substituir, que acompanyi en els moments en que el canvi (innovació)
genera neguit i inseguretat, etc. Darrera d’aquestes preocupacions sembla que
hi ha una clara orientació cap a entendre l’assessorament com un a ajuda als
processos de millora continua dels centres.

Quant a les formes de dur a terme aquesta ajuda, apareixen alguns aspectes
interessants: constatar que la relació de col·laboració es construeix amb
interlocutors diferents i per tant cal ajustar el grau i tipus d’aportació que fa
l’EAP, recordar que treballem per a l’autonomia i el canvi en els centres però
que això es pot fer perfectament des de la resolució dels problemes concrets
que  planteja el centre.

Com deiem els professionals del sector estudiosos/teòrics fan referències als
marcs teòrics que han de sustentar les actuacions dels EAP, en aquest apartat
apareixen clarament alguns referents com ara l’anàlisi institucional en moltes
de les aportacions i, més explícitament les aportacions de la visió
interaccionista en la  psicologia evolutiva.

Esta clar que en aquest sector es valora com un imperatiu professional que els
EAP tinguin marcs conceptuals que fonamentin sòlidament les seves
actuacions. A partir d’aquí i del treball de reflexió en equip els EAP estarien en
condicions de fer us dels “encàrrecs oberts” que es reclamaven abans.
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(Q�O¶DQQH[���V¶LQFORXHQ�HOV�TXDGUHV�GH�O¶jPELW�³GHVFULSFLy�GH�OD�IHLQD´�HO
FRQWLQJXW�GHOV�TXDOV�V¶KD�FRPHQWDW�HQ�OHV�GDUUHUHV�SjJLQHV�

����������,QWHUSUHWDFLy�GH�O¶¬PELW��$YDOXDFLy�GH�OD�IHLQD

Aquest és potser l’ambit més directament relacionat amb els objectius del
projecte, perquè recull les aportacions de les persones entrevistades sobre com
es podria avaluar la feina dels EAP. No obstant això, ja hem comentat que les
diferents qüestions recollides en els 4 àmbits d’anàlisi contribueixen al
coneixement del tema d’estudi.

Els quadres que recullen i agrupen el contingut referit a aquest àmbit es
presenten amb un format una mica diferent als de la resta d’àmbits. Aquí no
s’ha buscat tant la comparació entre les visions dels diferents sectors
professionals si no més aviat la identificació i categorització dels criteris
d’avaluació que proposaven entre tots, podríem dir que aquí s’han sintetitzat
més les diferents aportacions per sectors i s’han subdividit més per aspectes o
criteris d’avaluació.

La primera subdivisió de l’àmbit separa les aportacions que feien reflexions
sobre quines haurien de ser les característiques i objectius generals de
l’avaluació de la tasca dels EAP (Característiques de l’avaluació) de les que es
referien a aspectes o indicadors que poden servir per valorar la feina dels EAP
(Aspectes a avaluar).

Per al primer apartat s’ha fet un quadre en què es recullen les aportacions i
s’agrupen per temàtiques, de manera que el títol de cada grup representa una
mena de característica a tenir en compte en l’avaluació.

Per al segon apartat s’han elaborat 7 quadres en els que es recullen les
aportacions que fan referència a cada un dels 7 aspectes a avaluar que
finalment s’han definit en l’anàlisi del material.

L’esquema dels quadres d’aquest àmbit queda de la manera següent:

Àmbit: Avaluació de la feina

Quadre AF/1 : Característiques generals de l’avaluació
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Quadre AF/2 : Aspectes / Treball en equip
Quadre AF/3 : Aspectes / Capacitats estratègiques EAP
Quadre AF/4 : Aspectes / Actuacions respecte a funcions encomanades
Quadre AF/5 : Aspectes / Resultats de les accions pactades
Quadre AF/6 : Aspectes / Relacions EAP - centres
Quadre AF/7 : Aspectes / Millores, canvis produïts
Quadre AF/8 : Aspectes / Interès professional

Atenció: malgrat que, com ja s’explicat,  els quadres d’aquest àmbits no estan
separats per sectors professionals, s’han inclòs els codis de les diferents frases
que permeten la seva localització en les transcripcions. D’aquesta manera el
lector pot saber mijantçant la lletra inicial del codi a quin sector pertany cada
aportació (A= administració,  C= centres,   E= EAP,   T= teòrics)

&RPHQWDULV�LQWHUSUHWDWLXV�DOV�TXDGUHV�GH�O¶jPELW��$YDOXDFLy�GH�OD�IHLQD

Respecte al primer apartat de l’àmbit ,�³�&DUDFWHUtVWLTXHV�GH�O¶DYDOXDFLy “,
podem dir que està força sintetitzat i interpretat en el mateix quadre. Ja hem
comentat que la manera de tractar aquestes aportacions va ser agrupar-les
sota un petit conjunt d’epígrafs que feien referència a la característicq de
l’avaluació que semblaven posar de manifest. D’aquesta manera el més útil
com a procediment per al comentari serà, primer, reproduir aquests epígrafs:

- L’EAP treballa en un context d’interaccions, el resultat no depèn només de
la seva actuació.

- La tasca dels EAP es desenvolupa a diferents nivells

- Les tasques basades en la col·laboració cal valorar-les conjuntament

- L’EAP ha d’avaluar-se paral:lelament a la resta d’elements del sistema

- Cal saber en funció de què es fan les avaluacions

- Cal ajustar les formes i els instruments d’avaluació als objectius

Podem veure com les persones entrevistades eren conscients de la dificultat
d’avaluar objectivament la tasca de l’EAP i, encara més, de fer-ho aïlladament
de la resta dels components del sistema educatiu. Podríem dir que queda
palesa la complexitat que ha motivat la voluntat de desenvolupar aquest estudi.

Sembla que les propostes dels entrevistats intenten posar una mica d’ordre en
aquesta possible complexitat: avaluar conjuntament el que s’ha pactat
conjuntament, definir els principis o criteris a partir dels quals s’avaluarà i que
per tant podran donar sentit a les possibles dades o informacions recollides en
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els processos d’avaluació, identificar diferents nivells i àmbits d’actuació
professional que permetin una avaluació diferenciada quant a objectius, formes,
protagonistes  i instruments.

Totes aquestes aportacions seran molt útils a l’hora de pensar i proposar un
model d’avaluació que vulgui tenir en compte la complexitat de la tasca i al
mateix temps abastar aspectes concrets de la pràctica assessora.

Pel que fa al segon apartat de l’àmbit, “DVSHFWHV�D�DYDOXDU´ farem alguns
comentaris a cada un dels aspectes en què s’han agupat les aportacions.

7UHEDOO�HQ�HTXLS

En aquest aspecte les aporatcions dels entrevistats fan referència a la
necessitat de valorar si els EAP han estructurat i preserven un espai per ala
reflexió interna i la millora.

Es dóna importància al fet que l’EAP tingui un projecte compartit i que sigui fruit
de la participació de tot l’equip i del consens

També apareix la necessitat d’avaluar el que podríem anomenar coherència
interna dels equips, ja sigui valorant la coherència entre el projecte d’equip i la
resta de plans que es desenvolupen, ja sigui valorant la coherència d’acció
mitjançant la valoració dels instruments creats per l’EAP i l’ús que se’n fa.

�&DSDFLWDWV�HVWUDWqJLTXHV�GH�O¶($3

Observant les aportacions que hem agrupat sota aquest epígraf veiem que els
entrevistats, per una banda creuen important valorar la percepció dels centres
sobre la capacitat de l’EAP per donar-los servei.

Per altra banda es volen valorar un seguit de capacitats professionals dels EAP
relacionades amb les que es  valoraven com a importants en l’apartat
“estratègies” dins de l’àmbit  de Descripció de la feina (DF).

Si analitzem els codis de les frases del quadre corresponent a aquest aspecte,
veurem que les aportacions de cada sector professional són força coherents en
la mesura en què, aquí, manifesten  que és important avaluar les capacitats
que es relacionen amb les estratègies que  valoraven com importants en l’àmbit
citat. Aquest tipus de constatació de coherència en les diferents qüestions de
les entrevistes (que podem identificar en molts casos) serveix per fer una mena
de validacions creuades (triangulació) que dóna consistència a les
interpretacions que anem fent. Això mostra també que les respostes a cada
qüestió prenen més sentit quan es complementen amb les respostes a altres
qüestions de les entrevistes.
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$FWXDFLRQV�UHVSHFWH�D�IXQFLRQV�HQFRPDQDGHV

Aquí apareix la necessitat d’avaluar els resultats de la feina respecte del que
els EAP tenen encomanat com “encàrrec de treball”.

Les aporatcions en aquest aspecte es relacionen molt directament amb les que
es van fer en l’apartat “finalitats” de l’àmbit DF.

Hi ha una referència però a avaluar també el grau de precisió o ambigüitat del
propi encàrrec de manera que sembla que es demana que, a aprt de constatar
els resultats de la feina feta respecte al que estava descrit en les funcions i en
les instruccions, es faci una valoració de la pertinència d’aquestes prescripcions
per a la tasca d’assessorament. Aquest és un punt que resulta imporatnt per al
model d’avaluació perquè ens recorda que l’avaluació entesa com a element de
millora ha d’abastar no només els resultats respecte a un pla si no la qualitat
mateixa del pla o, dit d’una altra manera, els referents d’avaluació dels resultats
no sempre han de ser els objectius concretatas en un moment determinat, si no
que pot convenir buscar referents més amplis per fer avaluacions més riques.

5HVXOWDW�GH�OHV�DFFLRQV�SDFWDGHV

Si abans parlàvem de l’avaluació dels resultats respecte  de les funcions
encomanades en l’encàrrec que rep l’EAP, aquí parlem de l’avaluació dels
resultats en funció del que s’havia pactat amb els centres.

Sembla clar que en aquest aspecte caldria una estratègia d’avaluació conjunta.
De fet es tractaria de constatar conjuntament fins a quin punt i per què s’ha
assolit, o no, el que prèviament s’havia pactat. Ja hem vist en l’àmbit de
Descripció de la feina com els entrevistats valoraven la tendència cap a
institucionalitzar la tasca d’assessorament i es feien referències a la necessitat
dèstablir estructures de seguiment i avaluació conjuntes entre els centres i els
EAP.

A més de constatar el grau d’acompliment dels objectius que s’hagin pogut
pactar, semblaria que es demana que es valorin també aspectes com  ara el
tipus i qualitat de relació, les ganes de continuar treballant junts, possibles nous
projectes, etc.

Apareix també la necessitat de fer una anàlisi de l’evolució de la pròpia relació
entre el centre i l’EAP, això implicaria analitzar el tipus de demandes que es fan
com van repetint-se o variant, cap a on sembla que evolucionen, etc. Tornem a
trobar una referència a la necessitat de no quedar-nos en l’avaluació del que
està pactat si no tenir una perspectiva una mica més àmplia que permeti la
transformació de les relacions.

5HODFLRQV�($3�±�FHQWUHV
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Aquí s’inclouen algunes aporatcions referides  a l’avaluació del  lloc que ocupen
els EAP en els centres.

Es proposa d’avaluar aspectes com la imatge , la credibilitat, el fet que el centre
compti amb el professional de l’EAP, li respecti l’espai i doni importàncaia a la
tasca, etc.

Es tracta de poder avaluar en quin lloc col·loca el centre la relació amb l’EAP i
com la valora.

0LOORUHV��FDQYLV�SURGXwWV

En aquest aspecte es palesa que els entrevistats, en general, consideren que
un dels objectius de l’assessorament és produir canvis o millores en els centres
i en els propis EAP.

Podem comprovar que aquest és l’aspecte on es recullen més aportacions i hi
estan representades aportacions de tots els sectors professionals. Per tant,
sembla que hi ha una certa tendència a pensar que una bona manera d’avaluar
la feina dels EAP seria veure si aquesta feina ha produït canvis en els
contextos en els que s’ha desenvolupat.

Cal recordar, però, la dificultat per esbrinar  quina part de l’èxit o el fracàs de
les intencions de produir millores en els centres són atribuïbles a l’actuació dels
EAP.

Els entrevistats proposen un conjunt interessant d’indicadors o criteris
d’avaluació que inclouen aspectes com: la permanència dels canvis proposats
per l’EAP, la constància que queda en els centres de les feines
desenvolupades per l’EAP o en col·laboració amb ell, la generalització de
qüestions treballades a altres grups o cicles de l’escola, la transformació en
situacions o demandes de formació, la millora dels alumnes sobre els quals
s’ha intervingut, el desenvolupament institucional dels centres en qüestions
sobre les que s’ha treballat, la millora dels recursos i l’autonomia de les
persones (centres, alumnes, famílies,…) per enfrontar-se a situacions similars a
les que s’han treballat amb l’EAP, la possibilitat de l’EAP per intervenir
progressivament sobre els determinants de la qualitat de l’educació i no només
sobre el producte.

,QWHUqV�SURIHVVLRQDO

En aquest aspecte s’introdueix un component de desig, de motivació
professional que és certament important i s’allunya una mica dels resultats.

Es tracta de valorar la satisfacció personal/professional que obtenen les
persones que participen en la tasca d’assessorament (bàsicament
professionals dels centres, dels EAP i d’altres òrgans, programes o serveis)
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Els indicadors que es proposen aquí són del tipus projectes nous que es volen
desenvolupar, ganes de continuar treballant junts, percepció de que es pot
millorar i fer coses noves, satisfacció professional sobre la tasca.

Cal remarcar que en el sector professional-estudiosos es relaciona, en part, la
ilusió o interès professional amb el grau de llibertat a l’hora de decidir sobre la
teva feina. Aquesta qüestió ja apareixia en les aportacions d’aquest sector a
l’apartat d’estratègies de l’àmbit DF.

����������,QWHUSUHWDFLy�GH�O¶¬PELW���9DORUDFLRQV

Aquest àmbit recull les aporatcions en què els entrevistats, seguint el
suggeriment dels guions previs, valoraven la feina dels EAP tal com es
desnvolupa en l’actualitat, cada sector té un enfocament divers en aquesta
qüestió i els guions ho reflectien.

D’entrada les aportacions de l’àmbit s’han dividit en dos apartats amb uns
enunciats ben explícits i comprensibles: Punts Forts i Punts Febles. En el
primer, evidentment, es recullen les aportacions dels entrevistats que es
refereixen als aspectes en que els EAP estan funcionant millor i en el segon
aquells en que creuen que cal millorar.

En aquest àmbit es tornen a presentar els quadres amb les aportacions dels
entrevistats separades per sectors professionals.

Un primer comentari que cal fer és que hi ha força més aportacions sobre punts
febles que sobre punts forts. Això és lògic donades les característiques de la
consulta,  ja que es tracta de pensar com avaluar els EAP per a la seva millora,
és lògic que la reflexió tendeixi a identificar sobre tot els aspectes millorables.
En aquest sentit cal fer notar que la mateixa formulació dels guions previs
induïa a aquest tipus d’aportacions. Cal remarcar la relació directa entre aquest
àmbit i el següent (“propostes de millora”).

També s’ha fet una anàlisi més acurada de l’apartat dels punts febles seguint la
lògica que hem comentat, així aquest apartat s’ha dividit en tres subapartats:
Funcions, Intervenció i Reflexió-difusió.

L’esquema dels quadres d’aquest àmbit és el següent:

Àmbit:  Valoracions (V)
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Quadre  V/1 : Punts Forts

Quadre  V/2 : Punts Febles/ Funcions
Quadre  V/3 : Punts Febles/ Intervenció
Quadre  V/4 : Punts Febles/ Reflexió i difusió EAP

&RPHQWDULV�LQWHUSUHWDWLXV�GHOV�TXDGUHV�GH�O¶jPELW�YDORUDFLRQV

Abans de comentar cada un dels dos apartats de l’àmbit, voldríem fer un
comentari comparatiu entre les aportacions als dos apartats. Ja en la
introducció de l’àmbit s’ha fet referència al major nombre d’aportacions en la
vessant dels punts febles, val a dir però que, a més, les aportacions d’aquest
apartat són més concretes i descriptives, mentre que les valoracions que
figuren en els punts forts són de caràcter més genèric.

Tot plegat sembla coherent amb el context de l’estudi en el que es fan aquestes
aportacions.

Val a dir que la gran majoria dels entrevistats manifestaven una valoració
general positiva de la tasca dels EAP que solien il·lustrar amb algun comentari
genèric i a continuació passaven a concretar  alguns dels punts en què creien
que calia introduir millores. Aquest esquema és el que s’utilitza normalment
quan es valora algun procés que, en termes generals, va bé i sobre el qual es
volen concretar més aviat els aspectes millorables, la interpretació que fem del
to general de les aportacions en aquest àmbit és precisament aquesta. Per
altra banda això es veu clarament a l’hora en què aquestes valoracions es
traslladen a les propostes de millora de l’àmbit següent.

Pel que fa a l’apartat �3XQWV�)RUWV

El VHFWRU $GPLQLVWUDFLy valora sobre tot la credibilitat assolida pels EAP
davant de la pròpia Administració i dels centres de primària, semblaria que no
es considera que hi hagi tanta implantació a secundària.

Es veu l’EAP com un punt de referència psicopedagògica en els sectors, les
seves opinions són valorades i tingudes en compte.

El VHFWRU &HQWUHV també creu que l’EAP té credibilitat com expert en temes
psicopedagògics. Valora el seu coneixement dels recursos i serveis del sector i
la facilitació dels contactes amb aquests serveis.

També aquí es fa referència al paper de l’EAP com a element de consulta
extern al centre, pel què exposen els professionals dels centres sembla que els
EAP han anat fent-se un lloc en l’activitat dels centres.
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El VHFWRU�($3 cita com a punts més satisfactoris de la feina el fet d’haver
construït un espai d’intervenció amb els centres i de col·laboració amb
Inspecció.

Es considera que s’ha avançat molt quant a imatge professional en els centres.

Es percep la represa de la voluntat de dur a terme un treball de reflexió basat
en la il·lusió professional (per tant també d’autoimatge).

El VHFWRU�(VWXGLRVRV fa un repàs dels processos en què creuen que l’EAP ha
mostrat la seva capacitat per ajudar els centres a millorar: transició primària-
secundària, recolçament en els processos d’innovació.

També es fa referència a la construcció d’un discurs compartit en els EAP
(sembla que referint-se al discurs professional generat entre els assessors
sobre el propi ofici).

Pel que fa a l’apartat  “SXQWV�IHEOHV´

És en aquest apartat on els diferents entrevistats identifiquen els aspectes de la
tsca de l’EAP que caldria millorar, per tant és important parar-hi esment per
conèixer la percepció que tenen de l’estat actual de la feina d’assessorament i
com antecedent directe de les propostes de millora. Vegem quines són les
valoracions de cada sector.

VHFWRU�$GPLQLVWUDFLy

Semla clar que valoren com a millorable la claredat de les funcions respecte als
centres de Secundària,  sembla que aquesta manca de claredat  es relaciona
amb la novetat de la intervenció en aquesta etapa sense que s’hagi adaptat el
rol de primària i amb la necessitat de reajustament per la presència d’altres
professionals de la psicopedagogia. Es tem que hi hagi confusió de rols i
dificultat dels centres per posicionar-se en la mesura en què van creixent la
complexitat organitzativa dels centres i el nombre de professionals i equips que
intervenen per donar-los suport.

També es valora que caldria millorar la informació als centres de secundària
sobre les funcions de l’EAP  per tal de facilitar la implantació i la seva imatge.
Sembla que s’opina que els directors de secundària no acaben de veure clara
la tasca  de l’EAP perquè no estan ben informats sobre les seves funcions i
possibilitats.

Relacionat amb aquesta imatge que els EAP s’han d’anar fent en els centres de
secundària, sembla que es valora com a millorable l’ajustament de certes
respostes de l’EAP a les demandes i preocupacions dels centres. Sembla que
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es percep una certa manca d’agilitat i/o adequació en les respostes que en
alguns casos donen els EAP.

També apareix la qüestió del volum d’atenció que els EAP poden donar als
centres amb els efectius de què disposen actualment. Sembla que alguns
centres entenen que no permet l’estructuració d’un treball prou adequat.

Per altra banda hi ha una certa valoració negativa pel que fa a la funció d’opinar
tècnicament sobre les necessitats educatives dels infants i els recursos que
necessiten. Es fa referència a dos aspectes concrets d’aquest procés, per una
banda es creu que els EAP es comprometen poc en situacions on és difícil
opinar i per l’altre se li retreu que faci de vegades demandes de recursos poc
realistes. Està clar que en aquestes valoracions es reflecteix una certa
insatisfacció dels entrevistats del sector administració pel que fa a una de les
finalitats de l’EAP que seria aportar informació rellevant a les persones d’altres
òrgans de l’Administració que han de prendre decisions. Aquí apareix doncs, un
camp de millora que caldrà estudiar. Val a dir que, com ja hem comentat en
àmbits anteriors també apareix la consciència que els EAP estan en una
situació en què la seva opinió tècnica independent s’ha de moderar per tal de
construir i preservar la relació amb els centres.

Apareix el tema de la possible rutinització de les feines,o bé per manca
d’avaluació de les actuacions que potser no evolucionen o perquè algunes
actuacions es mecanitzen en excés. Relacionat amb això es troba a faltar una
major constància escrita de les feines fetes que potser ajudarien a prendre
consciència de l’evolució d’algunes feines.

Finalment s’exposen algunes valoracions negatives respecte al treball intern
dels equips, fonamentalment perquè s’entén que no concreten en instruments
comuns el seu treball de reflexió professional i perquè es mostren reticents a
difondre les seves experiències. Sembla que des de l’Administració es
considera escàs el grau en què els EAP fan constar la seva participació en
processos conjunts en les escoles, així com la difusió de la seva feina en
general.

6HFWRU�&HQWUHV

Els aspectes millorables de la feina dels EAPsegons els professionals dels
centres  semblen concretar-se fonamentalment en la manca de continuïtat de la
seva presència.

Sembla que els centres valoren negatiment la discontinuïtat com ara quan es
produeixen  canvis sovintejats de  professional, es fa referència a les dificultats
per estructurar una relació adequada en aquestes circumstàncies.  Es constata
que una relació puntual  o discontinua genera també demandes puntuals, poc
estructurades.
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Però també es parla d’una certa discontinuïtat com a conseqüència de
l’assistència  setmanal del professional de l’EAP, cal dir que aquestes
valoracions en concret provenen d’Instituts de secundària on les situacions
problemàtiques sembla que requereixen actuacions més continuades. Val a dir
que en algun cas s’explicita que el model de l’EAP com equip extern no es prou
vàlid per als Instituts (ja havíem exposat aquest tipus de proposta minoritària en
els comentaris de l’àmbit DF).

També es valora com a millorable el traspàs d’informació sobre els alumnes
entre els centres de primària i els de secundària. Un altre cop són els centres
de secundària els que creuen que caldria millorar la informació que reben dels
alumnes amb necessitats educatives especials, tenen la sensació que els EAP
mostren reticències a l’hora d’informar per escrit de les dificultats dels alumnes.

Relacionat amb això, també apareix una certa crítica sobre la manca de
concreció d’algunes orientacions de l’EAP.

I en un sentit potser divergent, es valora com a millorable la poca utilització que
fan els centres  de la possibilitat que l’EAP assessori el professorat a més
d’intervenir i orientar en casos concrets d’alumnes amb dificultats.

6HFWRU�($3

Abans de comentar les aportacions dels EAP en aquest aparatat voldríem
comentar que en el guió que es va enviar als professionals d’aquest sector la
qüestió es formulava com valoració de la satisfacció respecte de la tasca de
l’EAP d’aquí que les valoracions parlen bàsicament d’aspectes que resulten
poc satisfactoris per als professionals que han estat entrevistats.

En un primer aspecte els EAP coincideixen amb els sectors Administració i
centres en fer una clara valoració insatisfactòria respecte de la intervenció a
Secundària. Els professionals dels EAP consideren que hi ha menys
possibilitats d’intervenció adequada que a primària, però no fan referència ni a
la discontinuïtat de l’assistència ni a la manca de claredat en les funcions.
Sembla més aviat que es veu dificultat per establir un tipus de relació en què
l’EAP pugui ajudar a resoldre les situacions a través del treball amb els tutors
com es fa a primària. El que queda molt clar és que caldria fer una reflexió
sobre el que necessiten els centres de secundària i qui i com els hi ho ha
d’oferir.

L’altre aspecte que sembla causar insatisfacció als professionals dels EAP és
la percepció d’haver de fer un seguit de feines a les que no troben utilitat.
Aquest tema és abordat per diferents professionals amb diversos matisos, de
tota manera sembla que la no relació entre l’esforç i la utilitat de determinades
tasques genera un profund sentiment d’insatisfacció. Val a dir que aquest
decalatge esforç-utilitat confereix un caire mecànic o burocràtic a certes feines
que és rebutjat pels professionals.
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Es fa especial referència a la prescripció de redactar determinats informes en
que la forma no s’adiu amb els objectius pretesos segons els professionals dels
EAP.

Per altra banda l’encàrrec d’elaborar informes per a la dotació de recursos es
vist com un element distorsionador de la relació assessora amb els centres.
Sembla que els professionals dels EAP creuen que certes tasques de caire
tècnic relacionades amb les necessitats d’informació de l’Administració
dificulten el desenvolupament de les altres tasques amb els centres.

Un altre tipus d’aspectes millorables serien els que es refereixen a l’excessiva
ocupació en intervencions sobre casos concrets o aspectes que apareixen com
urgents, això també és viscut com un impediment per a un tipus
d’assessorament més institucional i més reflexiu. Dit d’una altra manera,  els
professionals dels EAP senten que algunes condicions del context en el que es
treballa actualment generen intervencions excessivament parcialitzades i amb
un caire impulsiu.

Aquesta mateixa sensació apareixe en relació al treball intern de l’equip, es
valora com a millorable el temps dedicat a la reflexió, es viu malament que les
urgències facin postergar qüestions més importants i es percep una tendència
a parlar de temes concrets en detriment de temes més profunds que
possiblement augmentarien la riquesa de la reflexió dels equips.

També es reconeix que la manca de temps ha fet que els aspectes
organitzatius dels EAP s’hagin ressentit i no presentin una operativitat òptima.

6HFWRU��(VWXGLRVRV

Els entrevistats d’aquest sector professional valoren com a millorables  algunes
de les condicions de la feina dels EAP, sembla que fonamentalment han fet una
anàlisi dels elements del context de la intervenció que dificulten el seu correcte
desenvolupament segons les característiques que ells mateixos han definit a
partir dels marcs teòrics.

En  general el tipus de dificultats que exposen es refereixen a condicions que
depenen de l’encàrrec de l’Administració o de la mancança de recursos
suficients.

Un dels aspectes a millorar seria el temps i la consideració per a la refelexió
dins dels EAP i per a la consolidació d’experiències en general.

També es fa una valoració negativa de l’evolució de l’encàrrec que reben els
EAP, sembla clar que les persones entrevistades d’aquest sector creuen que
els EAP reben cada cop més un encàrrec rígid, adreçat excessivament a
l’atenció a alumnes individuals i tendent a la burocratització. Es relaciona
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aquest tipus d’encàrrec amb una pèrdua de productivitat i de capacitat creativa
dels EAP.

Per altra banda apareix, com un altre aspecte millorable, la definició clara de la
posició de l’EAP en la jerarquia del sistema i la assimilació excessiva de la seva
intervenció a la integració d’alumnes amb necessitats educatives greus als
centres. Sembla que els professionals d’aquest sector opinen que els EAP han
estat utilitzats pel Departament per pal.liar les dificultats de la integració als
centres i això els ha creat una imatge professional limitada i confosa, de
manera que no s’ha aprofitat prou la vessant de facilitació del canvi que podien
haver jugat. També sembla que entenen que l’evolució és a una major limitació
en aquest sentit. Per exemple es valora negativament que els EAP hagin deixat
de participar en la formació dels professionals dels centres.

Finalment es valora com a millorable la confiança de l’Administració sobre la
feina dels EAP, es considera que la rigidificació de l’encàrrec i l’augment
d’instruccions i tasques burocràtiques provoquen una dependència excessiva
de l’encàrrec i una disminució de la capacitat per adaptar-se a les demandes.
Aquest sembla un punt de reflexió important perquè està en el centre de la
interacció equilibrada entre encàrrec, demanda i enquadrament de l’EAP.

(Q�O¶DQQH[���V¶LQFORXHQ�HOV�TXDGUHV�GH�O¶jPELW�³9DORUDFLRQV´�HO�FRQWLQJXW�GHOV
TXDOV�V¶KD�FRPHQWDW�HQ�OHV�GDUUHUHV�SjJLQHV

����������,QWHUSUHWDFLy�GH�O¶¬PELW���3URSRVWHV�GH�PLOORUD

En els guions previs a les entrevistes figurava una qüestió que demanava a les
persones entrevistades en quina línia havia de millorar la feina dels EAP.
Aquesta qüestió es va incloure en els guions per la convicció que l’avaluació ha
de servir per millorar (tal com consta en els principis de tot el projecte) , per
tant, resultava molt rellevant per a la recerca explorar l’opinió de les persones
entrevistades sobre quines tendències havien de seguir els processos de
millora dels EAP.

Lògicament les respostes a aquesta qüestió estan directament relacionades
amb les que cada entrevistat va donar en l’apartat “punts febles” de l’àmbit
“valoracions”.

En l’anàlisi de les aportacions hem fet una primera divisió en dos grans
apartats,  tot separant les propostes que es referien bàsicament a les
“condicions de la feina” (que, per tant, depenent més aviat de l’Administració o
d’altres elements externs a l’EAP) de les que es referien a les millores que
corresponien a l’EAP o que els EAP podien promoure en la seva relació amb
els centres, alumnes, famílies o serveis.
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Dins de cada un d’aquests aparatats (condicions  i  millores EAP) s’han agrupat
les propostes sota diversos epígrafs (4 per cada apartat).

En aquest àmbit els quadres es presenten també amb les aportacions
agrupades per sectors.

L’esquema dels quadres d’aquest àmbit és el següent:

Àmbit: Propostes de Millora (PM)

Quadre PM/1 : Condicions / Funcions
Quadre PM/2 : Condicions / Recursos
Quadre PM/3 : Condicions / Selecció i Formació Professionals
Quadre PM/4 : Condicions / Xarxa Serveis

Quadre PM/5 : Millores EAP / Funcions
Quadre PM/6 : Millores EAP / Intervenció
Quadre PM/7 : Millores EAP / Formació – Reflexió interna
Quadre PM/8 : Millores EAP / Xarxa Serveis

&RPHQWDULV�LQWHUSUHWDWLXV�GHOV�TXDGUHV�GH�O¶jPELW��SURSRVWHV�GH�PLOORUD

Abans de passar a comentar cada un dels apartats d’aquest àmbit farem un
comentari comparatiu entre ells. Tal com passava en l’àmbit anterior entre els
punts forts i els punts febles, en aquest trobem que els entrevistats han fet
força més propostes en l’apartat de millores que ha de fer l’EAP que no en el
de condicions de la feina. Tornem a interpretar aquesta diferència coma una
conseqüència lògica de l’estil de l’estudi i del seu objectiu que no és altre que
l’avaluació dels EAP i la seva millora, de manera que ens interessa, sobre tot,
obtenir informació rellevant sobre possibles aspectes a millorar des dels EAP,
encara que hem de ser conscients, també, de les dificultats que poden generar
les condicions de la feina i com es podrien millorar. Val a dir que la formulació
de les qüestions en els guions previs a les entrevistes ja marcaven aquesta
orientació.

Per altra banda la tasca d’anàlisi ha generat una classificació de cada apartat
en diferents epígrafs o categories, es dóna la circumstància que en alguns
quadres queden finestres buides o quasi buides per algun dels sectors
professionals. Això es pot interpretar com un reflex de les diferents
preocupacions dels sectors per a cada aspecte, però insistim en que les
interpretacions han de tenir un caire més global perquè no estem davant de
respostes directes a preguntes tancades i les classificacions que organitzen
les aportacions s’han fet a posteriori per tal d’analitzar-ne el contingut.
Recordem altre cop que les aportacions de les persones entrevistades estan
repartides al llarg de tots els quadres de tots els àmbits i que és la interacció
entre tots ells el que ofereix una visió interpretativa adequada.
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Així mateix és possible que una mateixa conceptualització aparegui en més
d’un quadre perquè poden ser agrupades en diferents apartats, això pot
semblar confòs pero representa clarament la pluridimensió de moltes de les
propostes i la necessitat d’observar-les des de diferents angles per fer-se’n una
idea global i realista. Tal com deiem en la introducció de la memòria el
reconeixement de la complexitat de la realitat de l’assessorament és un dels
principis de tot el projecte.

D���Comentaris a l’apartat “&RQGLFLRQV�GH�OD�IHLQD”

6HFWRU�$GPLQLVWUDFLy

En aquest apartat els professionals del sector administarció fan algunes
propostes referides a la necessitat de promoure  determinades funcions com
ara la mediació externa o la intervenció en la coordinació dels serveis del seu
sector.  És a dir que sembla que caldria revisar el conjunt de funcions que
l’EAP hauria de desenvolupar. Al mateix temps sembla que es considera
necessari definir millor les funcions que els EAP han de desenvolupar en els
centres de secundària.

Per altra banda apareix la necessitat de potenciar la col·laboració institucional
entre Inspecció i EAP amb l’objectiu de treballar conjuntament per a a la millora
dels centres educatius.

Després hi ha un altre conjunt de mesures que semblen preocupar en aquest
àmbit i que es refereixen a la selecció i la formació dels professionals que
treballen en els EAP. Sembla que es parteix del reconeixement de la dificultat
de la tasca d’assessorament, no solament des del punt de vista tècnic si no des
del de la prudència i la perícia en les relacions. S’entén que cal una formació
específica i cal seleccionar adequadament el personal que hi treballa. A més,
es demana que hi hagi formació en els moments inicials de la pràctica de la
perofessió i que després es faci un desenvolupament i formació en carrera
professional que asseguri la incentivació de la millora continua també a nivell
de cada professional.

Tot plegat hauria d’anar lligat al reconeixement laboral dels esforços per
desenvolupar-se professionalment.

6HFWRU�&HQWUHV

En aquest sector no es fa gaire propostes sobre les condicions de la feina,
bàsicament es demana més presència dels EAP als centres, cosa que voldria
dir dedicar més recursos humans als equips.
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Torna a aparèixer alguna demanda de que els assessors estiguessin integrats
a les plantilles dels centres i fins i tot s’amplia aquesta demanda a altres serveis
que puguin donar suport als centres.

Hi ha una proposta concreta de complementar els serveis d’assessorament
amb serveis d’atenció que es puguin fer càrrec dels tractaments específics que
puguin necessitar determinats alumnes o famílies.
També es veu necessari que des de l’Administració s’informi millor de les
funcions que han de desenvolupar els EAP en els centres.

6HFWRU�($3

Hi ha una consciència clara de que algunes dificultats dels EAP depenen de les
condicions de treball i que cal treballar per millorar-les, però que els EAP han
de fer una reflexió continua per mirar de treballar tant bé com es pugui amb les
condicions que es tinguin en cada moment. Sembla que els professionals del
sector veuen que cal diferenciar la reivindicació ferma de la millora de les
condicions que facilitarien la feina de les actuacions encaminades a optimitzar
la tasca en funció de les condicionds existents.

També es reclama autonomia per a poder planificar i desenvolupar la seva
pròpia formació.

Es demana una revisió de la prescripció excessiva d’elaboració d’informes que
com ja hem vist en l’àmbit anterior es viscut com una de les fonts de
insatisfacció professional per part dels professionals dels EAP.

6HFWRU�HVWXGLRVRV

Els professionals d’aquest sector semblen més propensos a explicitar
propostes sobre millores de les condicions de la feina, això sembla coherent
amb el que valoraven com a aspectes millorables en l’àmbit anterior.

D’entrada demanen que la intervenció dels professionals dels EAP pugui ser
especialitzada, és a dir que no s’entengui que tots els professionals han de
poder desenvolupar exactament les mateixes feines i en tots els contextos.

També hi ha una certa demanda cap a l’Administració perquè faciliti la tasca
d’assessorament. Concretament es demana que hi hagi més coherència entre
el discurs explícit i les actuacions, que es defineixin bé les dependències
jeràrquiques i la posició dels EAP, que es potenciï des de l’administració i la
inspecció  el tipus d’assessorament que s’entén com més enriquidor.

En un altre camp es demana recursos humans i sobre tot de temps perquè els
EAP puguin desenvolupar adequadament la seva intervenció i també perquè
puguin desenvolupar les seves actuacions de reflexió i formació interna.
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Relacionat amb la formació també es demana que es pugui fer dins el propi
equip en funció de les necessitats, això es relaciona directament amb la idea ja
expressada pels professionals d’aquest sector que els EAP haurien de tenir
més marge de llibertat a l’hora de desenvolupar els seus projectes i el seu estil
d’intervenció.

E��Comentaris sobre les aporatcions de l’apartat “0LOORUHV�GH�O¶($3´   

6HFWRU�$GPLQLVWUDFLy

Coherentment amb el que havien exposat en l’àmbit de valoracions, els
professionals del sector administració fan propostes que s’adrecen a procurar
corregir els que s’havien explicitat com a punts febles de la feina dels EAP.

Hi ha una proposta clara de què cal aclarir les tasques dels Eap a Secundària i
a més que cal fer-ho conjuntament amb els centres. Dins d’aquesta mateixa
preocupació es fa èmfasi en que cal delimitar les funcions de l’EAP i els
Psicopedagogs de centre i una de les persones entrevistades fa una proposta
concreta: que el treball més directe amb els alumnes el facin els psicopedagogs
de centre i que els EAP es centrin en el treball de relació amb els serveis
exteriors. No obstant també hi ha aportacions sobre la necessitat de potenciar
l’atenció a l’àmbit alumnes i famílies per fer front a les demandes dels centres
en aquest àmbit.

El que queda clar és que es veu com una funció cada cop més important de
l’EAP la de relacionar els centres amb altres serveis del sector, sembla que
pren molta força la imatge del treball en “xarxa” en que diferents serveis poden
oferir serveis complementaris als centres a causa de la complexitat creixent de
la xarxa de serveis i dels casos que s’han d’atendre des dels centres.

Torna a fer-se referència a la necessitat de l’Administració de que l’EAP
funcioni com instància tècnica relativament independent dels centres per tal
d’aportar una informació objectiva sobre necessitats d’alumnes que permeti
prendre decisions. Però dins el mateix sector apareix una certa comprensió de
la dificultat de ser objectiu i independent quan l’assessorament posterior s’ha
de basar en un arelació de confiança amb els professionals dels centres.

Relacionat amb l’aspecte de l’avaluació i el seguiment dels alumnes amb
dificulatats hi ha una proposta de millora clara des del sector administració que
és la de que els EAP escriguin més i d’una forma més rigorosa. Sembla que es
considera que els professionals dels EAP no deixen constància de la feina que
fan als centres respecte als alumnes i també es demana que millori la
concreció de la informació que apareix en els informes.

En la mateixa línia es demana una certa prudència a l’hora de demanar
recursos per als alumnes, es recorda que si no es mostra un cert principi de
realitat en la demanda pot passar que el perjudicat sigui el propi alumne ja que
pot veure’s privat d’assistir a un centre perquè no hi té un determinat recurs,
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quan potser seria millor que hi pogués anar encara que el recurs no estigués
disponible. Aquesta qüestió sempre difícil de resoldre ens col·loca en un terreny
fronterer entre la dependència administrativa, la independència tècnica que
se’ns demana, la necessitat dels centres de tenir els recursos adequats per
atendre els alumnes i el dret dels alumnes de ser atesos en el centre adequat i
amb els recursos millors possibles. Tot plegat és difícil de manegar però cal
reflexionar-hi. Potser per això també des del sector administració es proposava
que seria convenient que els EAP disposesin d’una mena de codi deontològic
que servís tant per tenir algunes pautes d’actuació en situacions dil·lemàtiques
com per poder acollir-s’hi quan es poguessin presentar conflictes d’interessos.

En la relació amb els centres es proposa que els EAP procurin establir bons
interlocutors que permetin estructurar la feina i mantenir línies de comunicació
entre l’assessor i tot el professorat. Això aniria en la línia de trebalalr per a la
institucionalització de la intervenció i a més per assegurar que algú del centre
tè una imatge clara de les funcions de l’EAP i dels procediments per accedir-hi.

Pel que fa a les tasques més relacionades amb l’assessorament al professorat,
es demana que les actuacions siguin més tangibles, més avaluables per poder
veure si es produeixen avenços reals en la capacitat dels centres per enfrontar-
se a les situacions problemàtiques. En aquesta línia es proposa que les
actuacions d’assessorament s’estructurin en forma de programes que tinguin
uns objectius i un temps definits, de manera que es planifiquin, es
desenvolupin, s’avaluin i s’acabin. Amb aquest tipus d’actuacions es pretendria
tenir un control més clar sobre el que l’EAP ha aportat i el que el centre  ha
après.

6HFWRU�&HQWUHV

D’entrada també els centres creuen que cal millorar la definició de les funcions
dels EAP, però sembla que posen més l’èmfasi en la necessitat d’informació.
Aquesta necessitat d’informació l’exposen en dos nivells diferents: una que
seria informar als centres sobre les funcions generals de l’EAP, fins i tot es
demana que s’expliquin els criteris de l’EAP al sector (semblaria que amb la
intenció de cohesionar la intervenció en el conjunt dels centres i serveis del
sector), l’altre nivell implicaria ja un treball conjunt entre el mateix equip directiu
del centre i el professional de l’EAP adreçat a informar la resta del professorat
del centre sobre la feina de l’EAP i sobre els procediments per adreçar-li
demandes de col·laboració que s’haurien d’estructurar en cada centre.

Sembla que els centres proposarien potenciar el suport real al professorat i
concretament des de secundària es voldria que el professorat fes més
demandes d’assessorament a la seva tasca docent i menys de valoració
d’alumnes. Apareix sempre la mancança de serveis que puguin desenvolupar
atencions directes (tractaments) a alumnes les famílies dels quals no arriben a
utilitzar els serveis externs del sector. Per altra banda els serveis públics no
ofereixen tots els tractaments necessaris.
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També es demana a l’EAP que cohesioni les seves actuacions en un projecte
compartit i que des d’aquesta cohesió estigui preparat per adaptar-se a les
característiques i les necessitats de cada centre i que tingui la sensibilitat
necessària per negociar la col·laboració tenint en compte la cultura i l’estil del
centre amb el que està interactuant. En la mateixa línia es reclama que l’EAP
estigui proper a la pràctica real de les aules.

Una altre tipus de propostes de millora farien referència a l’ajut que els centres
esperen rebre dels EAP quan els plantegen situacions que els preocupen. Per
una banda es demana accessibilitat per rebre i escoltar les preocupacions,
també es demana diligència i eficàcia perquè la preocupació és reral i vol
resposta. De fet no es demana solucions ràpides si no un mínim d’acolliment de
la preocupació i una certa implicació en la resposta, encara que els centres
solen ser conscients de la dificultat de trobar solucions a certes situacions. Hi
ha una demanda explícita de flexibilitat perquè el professional pugui tenir
l’agilitat descrita.

Lligat a la intervenció amb alumnes i famílies (de vegades també amb el
professorat)  es demana una certa prudència professional als EAP que es
concreta en un tacte especial a l’hora de demanar la col·laboració i de tractar la
informació a la que s’accedeix i amb la necessitat d’acordar i harmonitzar les
actuacions amb el centre i altres serveis per tal d’adreçar missatges coherents
als usuaris.
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Val a dir que les propostes de millora que fan els professionals de l’EAP són
per una banda una mena de ratificació dels principis d’actuació que ja s’han
exposat en àmbits anteriors i per altra banda un seguit de temes i estratègies
per a la reflexió i la formació interna de l’equip.

En el primer tipus de propostes trobaríem sempre la tendència a la
institucionalització, el treballar amb els equips directius per consolidar les feines
a llarg termini, el negociar la intervenció des de la complementarietat entre el
que els centres demanen i el que els EAP poden aportar, mirar de donar
continuïtat a les feines per establir col·laboracions estables que actuin en tota la
institució. Sembla que els EAP relacionen clarament la millora amb
l’aprofundiment de les linies de treball que potencien la visió de centre i la
continuïtat. De fet no es que es facin propostes noves en aquest sentit si no
que es ratifica una tendència que es considera correcta però que no sempre hi
ha possibilitat de desenvolupar.

Dins de les propostes d’aquest tipus també apareix la necessitat de treballar
per a la autonomia dels centres, és sens dubte una de les preocupacions dels
EAP perquè s’entén que una feina continuada de donar resposta a demandes
d’assessorament no te gaire sentit si no promou la capacitat dels participants.
En una de les aportacions es reflecteix aquesta idea: es proposa que l’EAP
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doni alternatives per treballar a l’aula perquè no es produeixin situacions tan
conflictives, el que es proposa aquí no és intervenir en el conflicte si no en la
capacitació del professorat perquè pugui prevenir-lo.

Hi ha algunes propostes que es refereixen als temes d’assessorament que els
EAP consideren que ara han d’incorporar-se al treball amb les escoles, per
exemple el de la mediació i la gestió dels conflictes, l’avaluació relacional dels
alumnes  o la relació amb les famílies. Veuríem aquí com a propostes de
millora la  voluntat de formar-se i incorporar al bagatge d’aportacions que l’EAP
pot fer a l’escola en algunes temàtiques relacionades amb noves necessitats
dels centres.

Si revisem el contingut dels quadres d’aquest àmbit sembla clar que els
professionals dels EAP entrevistats creien que la millora de la seva tasca passa
per la feina de reflexió i formació que es desenvolupa en els equips. Per una
banda es proposa dedicar més temps a la reflexió, ja hem vist en àmbits
anteriors com els professionals dels EAP senten que no han pogut preservar el
temps necessari per a fer un treball de reflexió adequat, sembla també que la
sensació és que les pressions externes actuen en direcció contrària a la
possibilitat de dedicar més temps a la reflexió, per tant no és estrany que els
EAP es proposin com a millora tornar a donar importància a aquestes tasques.
Això queda ben palès en una proposta que expressa la necessitat de buscar
línies de reflexió que il·lusionin els membres dels equips.

Una altra aportació que ens mostra com els EAP valoren la formació com a
eina de millora per a la seva intervenció és la que manifesta que per poder dur
a la pràctica certs temes amb els centres primer cal formar-se. Tenim aquí una
manifestació clara que els EAP han de actualitzar l’inventari de temàtiques en
que poden ajudar els centres i per fer-ho han de formar-se.

Ja hem vist en un paràgraf anterior alguns dels temes que ara preocupen als
EAP perquè preocupen als centres, però també hi ha força propostes sobre la
manera de dur a terme la formació interna dels equips. Es proposa que els EAP
tinguin autonomia per a planificar la seva formació i que facin dissenys on es
defineixin els temes que interessen i les fonts on aprendre, es proposa buscar i
estudiar experiències de centres o altres EAP que hagin treballat els temes en
qüestió i  compartir amb ells el que han après, es proposa també l’intercanvi
d’idees i experiències entre EAP com a forma habitual d’aprenentatge mutu, es
valora com a molt positiva l’estratègia formativa de la supervisió externa amb
algun professional expert i es proposa que aquesta estratègia hauria de
generalitzar-se en la pràctica reflexiva dels EAP.

Una proposta que complementa les anteriors seria la d’adaptar les formes de
reflexió a les persones que s’incorporen de nou als equips. Recordem que en el
sector administració apareixia també una proposta refrida a la formació inicial
en l’exercici de la pràctica. És important aquesta proposta perquè les
necessitats de reflexió i formació dels professionals varien sensiblement al llarg
de l’itinerari professional i, a més, la incorporació a un projecte d’equip d’un nou
membre hauria de comportar alguna mena de reestructuració del projecte que
inclouria situacions de formació tant del nou membre com dels antics.
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Les propostes de millora dels professionals d’aquest  sector passen per
repensar i definir les funcions i rols dels EAP, per la potenciació de la formació i
per l’aposta perquè els EAP siguin elements de canvi i obertura a l’entorn dels
centres.
Respecte a definir les funcions i els rols, es proposa una mena de necessitat
d’aclarir la nova situació respecte als psicopedagogs de centre a secundària ,
però també sembla que s’intueix la necessitat de redefinir o aclarir tant el rol
general que ha de desenvolupar l’EAP com la seva posició respecte dels
centres i de l’Administració. Dóna la sensació que els professionals d’aquest
sector perceben que la situació una mica convulsa de l’ensenyament i algunes
tendències respecte a l’assessorament psicopedagògic demanen una reflexió
en els equips, en l’Administració i en els centres respecte a la relació que s’hi
estableix .

Apareixen algunes funcions concretes que es proposen com a importants en
l’ambit d’aquesta definició, la necessitat de facilitar processos de canvi tot
ajudant a la reflexió i la millora en els centres, proposta de que els EAP facin de
mediadors entre el centre i l’entorn i més concretament dels canvis que s’hi
produeixen, demanar que els EAP desenvolupin tasques de suport i seguiment
en les innovacions per complementar les actuacions formatives.

Pel que fa a la formació com a eina per a la millora dels EAP es proposen
algunes  temàtiques com ara actualització en els temes novedosos que vagin
apareixent i en noves maneres de tractar temes coneguts, formació en
diagnòstic institucional, formació en estratègies d’intervenció psicopedagògica,
formació en continguts curriculars.

Apareix la proposta de promoure una certa especialització dins dels equips
relacionada amb la necessitat de formacions específiques per determinades
intervencions, sembla que aquesta preocupació tindria a veure amb la que hem
comentat en un paràgraf anterior sobre la possible confusió en un context
canviant i cada cop més complex i exigent.

Quant a les maneres com s’ha de desenvolupar la formació dels professionals
dels EAP es proposa la formació dins dels equips perquè pot adaptar-se a les
necessitats específiques, això sembla relacionar-se amb la proposta de que els
equips elaborin projectes  que s’adaptin al context en el que actuen i als canvis
de l’entorn, semblaria que la demanda de projectes compartits específics es
coherent amb la necessitat de dissenyar actuacions de formació específiques
per a aquests projectes dins de cada equip.

També aquí apareixen propostes de que els EAP tinguin paper actiu en
l’estructuració dels sectors i més concretament en la coordinació o mediació
entre els centres educatius i els serveis del sector, torna a aparèixer el
concepte de xarxa com a un nou context relacional on els EAP haurien de
desnvolupar la seva activitat professional.
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En les pàgines següents incloem el que hem anomenat “tendències de qualitat”
i que representen el fruit del doble treball d’anàlisi i síntesi del què hem parlat
en l’apartat 2.3 . Aquestes tendències serien la interpretació que s’ha fet
després del tractament de tota la informació recollida en les entrevistes.

Aquí es relacionen les respostes a les diferents qüestions i dels diferents
sectros professionals. Es tracta de cercar certes coincidències entre els
entrevistats respecte a quines podrien ser les línies bàsiques d’una bona
pràctica d’assessorament psicopedagògic (entenent això d’una manera oberta i
a través de l’aportació des de diferents punts de vista).

El conjunt de tendències que es presenta en les pàgines següents està dividit
en 5 apartats:

- finalitats dels EAP
- condicions per a la feina
- organització i reflexió interna de l’equip
- aspectes generals de la intervenció
- formes d’intervenció als centres

En cada apartat es formulen les tendències corresponents i cada una es
relaciona amb un concepte o “criteri”.

Cada tendència inclou una sèrie de subcriteris o aspectes que estarien inclosos
o relacionats amb aquella tendència.

Atenció: cada subcriteri és il·lustrat amb fragments reals extrets de les
entrevistes, en què la persona entrevistada en feia referència . Ens ha semblat
que aquesta manera de presentar les tendències permetria veure en quins
termes apareixien en les converses amb els diferents professionals
entrevistats. En aquest cas s’han deixat els codis perquè els lectors puguin
veure el sector professional a què pertanyen els fragments citats. A diferència
de les frases que figuraven als quadres de síntesi, aquí s’han citat fragments
literals que fan més viva la lectura.

Val a dir que les tendències que apareixen al primer apartat (finalitats dels
EAP), tenen un caire acumulatiu, serien 10 finalitats que recullen l’amplitud de
les finalitats que els diversos entrevistats han anat citant (en aquest apartat no
s’han inclòs fragments reals d’entrevistes).

Les tendències de qualitat que es presenten aquí representen la base del que
en la proposta de model d’avaluació serà la “Proposta de Sistema Obert de
Criteris de Qualitat”
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a.1. Donar suport i assessorament als centres per fer front a situacions amb
components de caire psicopedagògic (referides a alumnes concrets,
organització, projectes curriculars,…)

a.2. Facilitar els processos de reflexió i canvi en els centres educatius, aportant
si cal propostes psicopedagògiques adequades als seus objectius i necessitats

a. 3. Col.laborar en processos de valoració de necessitas educatives d’alumnes
i d’orientació, planificació i seguiment d’accions educatives que se’ls hi adrecin.

a.4. Orientar alumnes i famílies en aspectes psicopedagògics

a. 5. Facilitar  les relacions entre les famílies i els centres educatius o altres
serveis del sector.

a.6. Promoure i col·laborar en el recull, sistematització i trapàs prudent i
adequat de la informació sobre alumnes dins dels centres, entre centres i entre
aquests i altres serveis.

a.7. Informar altres òrgans de l’Administració sobre necessitats educatives
d’alumnes, recursos que requereixen i necessitats dels centres i el sector, per a
que les puguin tenir en compte al prendre les seves decisions.

a.8. Facilitar la relació i la coordinació entre els centres i altres programes o
serveis del sector

a.9. Facilitar el recull, sistematització i intercanvi d’idees i experiències
educatives entre els centres i en el sector

a.10. Col·laborar amb altres òrgans i programes de l’Administració per a la
millora dels centres i/o el sector
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E����/¶($3�QHFHVVLWD�DXWRQRPLD�SHU�D�GHILQLU�HO�VHX�SURMHFWH�L�OHV�VHYHV
LQWHUYHQFLRQV��1HFHVVLWD�XQ�HQFjUUHF�DPSOL�L�SRF�UtJLG
(Criteri: $872120,$�352)(66,21$/�

- cal autonomia per a desenvolupar un projecte propi i adaptar-se al context.

³VRYLQW�VHPEOD�TXH�HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLX�HV�FRQILD�SRF�DPE�HO�TXH�FDGD
LQVWLWXFLy�SRW�IHU��HV�EXVFD�XQD�FHUWD�XQLIRUPLW]DFLy�TXH�FRPHQoD�SHU
O¶DGPLQLVWUDFLy�TXH�SDXWD�H[FHVVLYDPHQW�DOV�FHQWUHV�L�DOWUHV�VHUYHLV�L�DL[z�DFDED
WUDQVPHWHQW�VH�D�O¶H[SHFWDWLYD�UHVSHFWH�DOV�DOXPQHV´ [T.3/ 4,7]

³DTXt�QR�V¶KD�WUREDW�HQFDUD�XQ�ERQ�HQFDL[��SHUTXq�D�O¶($3�VH�OL�GRQHQ�RUGUHV�L
OHV�KD�GH�FRPSOLU�L�VL�KD�GH�VXJJHULU�DOJXQD�FRVD�KD�GH�VHU�HQ�IXQFLy�GH
O¶DFRPSOLPHQW�GH�OHV�VHYHV�RUGUHV��TXDQ�SRWVHU�HO�TXH�KDXULD�GH�VXJJHULU��GH
YHJDGHV��pV�TXH�VH�OL�DVVLJQHVVLQ�XQHV�DOWUHV�RUGUHV�L�QR�DTXHOOHV´��[A2/ 1,4]

- L’excés de pauta i d’instruccions en l’encàrrec va en detriment de la
creativitat i la satisfacció professional.

³FXDQWR�PD\RU�HV�HO�PDUJHQ�GH�OLEHUWDG�TXH�WLHQH�XQ�SURIHVLRQDO�PDV�DOWDV�VRQ
ODV�SRVLELOLGDGHV�FUHDWLYDV�\��SRU�WDQWR��PDV�SUy[LPD�OD�SRVLELOLGDG�GHO�FDPELR�\
GH�PD\RUHV�QLYHOHV�GH�VDWLVIDFFLyQ�HQ�OD�SUiFWLFD�SURIHVLRQDO” [T2/4,2]

³«DOWUHV�T�HVWLRQV�SRWVHU�FRPSRUWDULHQ�QR�WDQW�PLOORUHV�GHOV�($3�VL�QR�PLOORUHV
VXEVWDQWLYHV�GH�OD�QRUPDWLYD�TXH�HOV�UHJXOD��SHU�YHXUH�TXH�SRJXHVVLQ�WHQLU
XQHV�IXQFLRQV�QR�WDQW�FHQWUDGHV�HQ�LQVWUXFFLRQV��DQLULD�Ep�TXH��WLQJXHVVLQ�XQHV
ILQDOLWDWV��TXH�QR�VXUWHQ�HQ�HO�'HFUHW�DFWXDO…” [A2/ 7,2]

- Quan més qualificat és un professional o un equip menys pautes ha de tenir
(i també més responsabilitat).

³�D�XQ�HTXLSR�SURIHVLRQDO�FRPR�VRQ�ORV�($3�OH�HV�PDV�DGHFXDGR�\��SHUWLQHQWH
XQ�HQFDUJR�PDV�DPELJXR�\�XQ�PD\RU�PDUJHQ�GH�OLEHUWDG�SDUD�DFWXDU” [T2/3,3]

³D�QLYHO�GH�HVWXGLR�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�OR�TXH�HVWi�FODUR��HVWXGLDGR�\
GHPRVWUDGR�GHVGH�WRGRV�ORV�WHyULFRV��HV�TXH�FXDQWR�PDV�SURIHVLRQDO�HV�XQ
WUDEDMR��FX\D�SUiFWLFD�GHSHQGH�GHO�VDEHU�\�GHO�VDEHU�KDFHU�GHO�SURIHVLRQDO�
PHQRV�SDXWDGR�WLHQH�TXH�HVWDU�HO�URO�\�HO�GHVHPSHxR´. [T2/ 6,4]

- Un encàrrec poc rígid facilita la flexibilitat per atendre millor les demandes.

³(Q�HVWH�PRPHQWR�\R�WHQJR�OD�LPSUHVLyQ�GH�TXH�KD\�XQD�GHSHQGHQFLD
LPSRUWDQWH�GHO�($3�UHVSHFWR�GHO�HQFDUJR�\�TXH�KD\�PX\�SRFD�SRVLELOLGDG�GH
MXHJR�DGDSWDQGR�OD�LQWHUYHQFLyQ�D�OD�GHPDQGD´  [T2/ 5,1]
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E����&DO�VHOHFFLy�DFXUDGD��IRUPDFLy�SHUPDQHQW�L�UHFRQHL[HPHQW�SHU�DOV
SURIHVVLRQDOV�GHOV�($3
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- l’assessorament és una tasca complexa que requereix formació i
experiència específiques. Cal seleccionar acuradament les persones que
han de fer aquesta feina.

³«FUHF�TXH�XQD�GH�OHV�T�HVWLRQV�D�PLOORUDU���VHULD��MXVWDPHQW�RULHQWDW�FDS�D
DTXHVW�GLItFLO�SDSHU�G¶HVWDU�GH�IURQWLVVD�HQWUH�GLIHUHQWV�SHUVRQHV��jPELWV�
LQVWLWXFLRQV������pV�HO�UHFOXWDPHQW�GHOV�SURIHVVLRQDOV�GHOV�($3���SHQVR�TXH�HO
UHFOXWDPHQW�DFWXDO�HQ�TXH�KL�KD�XQD�SHUPHDELOLWDW�HQWUH�HOV�SVLFRSHGDJRJV�GH
VHFXQGjULD��SURIHVVLRQDOV�GHOV�($3��VXEVWLWXWV�VHQVH�H[SHULqQFLD�SUqYLD�
WLWXODFLRQV�GLYHUVHV�TXH�SRGHQ�DQDU�D�WUHEDOODU�KL�VHQVH�FDS�PHQD�GH�VHOHFFLy
SUqYLD��SHU�H[HPSOH�TXH��XQD�SHUVRQD�TXH�HVWj�D�ODV�OOLVWHV�GH�VXEVWLWXWV�L�pV
OOLFHQFLDGD�HQ�)LORVRILD�O¶HQYLwQ�D�WUHEDOODU�D�XQ�($3��QR�KDXULD�GH�VHU«´
 [A2/ 6,2]

³«�eV�D�GLU�TXH�D�PpV�GH�VHU�SVLFRSHGDJRJ�WLQJXpV�XQD�IRUPDFLy�HVSHFtILFD
VREUH�HO�SVLFRSHGDJRJ�FROÂORFDW�HQ�DTXHVWD�FUXwOOD�HQWUH�HOV�FHQWUHV��OD
LQVSHFFLy��O¶DGPLQLVWUDFLy��HWF��FRP�PRXUH¶V��FRP�LQWHUYHQLU��TXLQHV
UHVSRQVDELOLWDWV��FRP�DUWLFXODU�OD�IHLQD��FRP�FRRUGLQDU�VH�DPE�HOV�GLIHUHQWV
VHUYHLV��FRP�LQWHUYHQLU�HQ�PROWV�WHPHV�HVSHFLDOLW]DWV��&UHF�TXH�VHULD�OD�OtQLD
DTXHVWD�TXH�UHIRUoDULD�OD�SURIHVVLRQDOLW]DFLy�GLIHUHQFLDGD��[A2/ 6,7]

- Cal una formació inicial, entrenament i tutorització en els primers temps amb
recolzament especial de l’equip.

³'H�IHW�DUD�TXH�MD�WHQLP�XQ�SzVLW�GH�PROWV�DQ\V�G¶($3�KL�KDXULD�G¶+DYHU�XQ
³VWDUW�WUDLQLQJ´�SHU�D�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRPHQFHQ�D�WUHEDOODU�D�O¶($3�L�XQD
IRUPDFLy�PtQLPD�WXWRUDGD�GXUDQW�G¶XQ�DQ\�SHU�XQD�DOWUD�SHUVRQD�TXH�IRV�XQ
SURIHVVLRQDO�DPE�H[SHULqQFLD�TXH�OL�SXJXpV�IHU�GH�WXWRU�´ [A2/ 6,6]

- Cal formació permanent amb molta autonomia dels equips en la seva
planificació.

³/¶($3�KDXULD�GH�WHQLU�UHFXUVRV�SHU�UHWURDOLPHQWDU�OHV�SRVVLELOLWDWV�GH�O¶HTXLS��HV
D�GLU�SHU�IHU�OD�VHYD�IHLQD�QFHVVLWD�WHPSV�L�HVSDL�SHU�WUHEDOODU�HQ�HTXLS�
QHFHVVLWD�IRUPDFLy�FRQWLQXDGD�HQ�WHPHV�QRYHGRVRV�FRP�SRW�VHU�OD�PHGLDFLy�GH
FRQIOLFWHV��OD�JHVWLy�GH�UHXQLRQV�SHU�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�FRPSDUWLGHV” [T.3/ 3,1]

- Caldria un desenvolupament en carrera professional que incentivi la millora.

³KL�KDXULD�G¶KDYHU�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�HQ�FDUUHUD�L�FDGD�SURIHVVLRQDO�TXH�HV
SRJXpV�IL[DU�XQV�REMHFWLXV����>���@����L�IHU�FRP�XQD�PHQD�GH�FRQWUDFWH�GH�IRUPDFLy
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GH�FDUUHUD�D�PLJ�WHUPLQL�TXH�IRV�XQD�PLFD�HO�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO
TXH��OzJLFDPHQW��KDXULD�GH�VHU�FRPSHQVDW�DGPLQLVWUDWLYDPHQW´ [A2/ 7,1]

E����&DO�TXH�HOV�(DS�GLVSRVLQ�GHOV�UHFXUVRV�SHUVRQDOV�L�PDWHULDOV�QHFHVVDULV
SHU�GXU�D�WHUPH�XQ�DVVHVVRUDPHQW�DGTXDW�D�OHV�ILQDOLWDWV�L�O¶HVWLO�GHVFULWV
(Criteri: '27$&,Ï�

- Cal que els EAP disposin dels efectius personals suficients per
desenvolupar una intervenció continua i sistemàtica als centres.

³&RP�DVSHFWHV�H[WHUQV��OHV�FRQGLFLRQV�GH�WUHEDOO��QRPEUH�GH�FHQWUHV�SHU
SURIHVVLRQDO������QDWXUDOPHQW�SRGHP�TXHL[DU�QRV�L�UHLYLQGLFDU�SHUz�DO�ILQDO�KHP
GH�WUHEDOODU�HO�PLOORU�SRVVLEOH�DPE�OHV�FRQGLFLRQV�TXH�WHQLP�´ [E2/ 5, 5-6]

- Els EAP han de disposar dels elements tècnics necessaris per
desenvolupar les seves funcions.

- Cal disponibilitat de temps per a la reflexió conjunta en l’equip

³/¶($3�KDXULD�GH�WHQLU�UHFXUVRV�SHU�UHWURDOLPHQWDU�OHV�SRVVLELOLWDWV�GH�O¶HTXLS��HV
D�GLU�SHU�IHU�OD�VHYD�IHLQD�QHFHVVLWD�WHPSV�L�HVSDL�SHU�WUHEDOODU�HQ�HTXLS�
QHFHVVLWD�IRUPDFLy�FRQWLQXDGD�HQ�WHPHV�QRYHGRVRV�FRP�SRW�VHU�OD�PHGLDFLy�GH
FRQIOLFWHV��OD�JHVWLy�GH�UHXQLRQV�SHU�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�FRPSDUWLGHV´ [T.3/ 3,1]
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&���62%5(�25*$1,7=$&,Ï�,�5()/(;,Ï�,17(51$�(48,3

F�����/¶($3�KD�GH�WHQLU�XQ�SURMHFWH�FRPSDUWLW�H[SOtFLW��3URMHFWH�G¶HTXLS�
(Criteri: &2+(5Ê1&,$�,17(51$�

- És important que els EAP tinguin un projecte compartit que ajudi a adequar
l’encàrrec de treball

³O¶($3� KDXULD� GH� SRVLFLRQDU�VH� FRP� HTXLS� L� GLVVHQ\DU� HOV� VHXV� REMHFWLXV� HQ
IXQFLy�GHO�WHUULWRUL�L�D�FDGD�FHQWUH��SHU�WDO�GH�SRGHU�LQWHUYHQLU�HQ�OHV�FHQWUHV�HQ
HOV�jPELWV�G¶DFWXDFLy�TXH�VLJXLQ�QHFHVVDULV�L�YLDEOHV´�[T3/ 2,4]

³&UHF�TXH�pV�XQ�ERQ�LQGLFDGRU�GH�TXDOLWDW�GH�O¶($3��HO�IHW�TXH�H[LVWHL[L�XQ
SURMHFWH��TXH�pV�DOJXQD�FRVD�PpV�TXH�XQD�VLPSOH�EXURFUjFLD��TXH�UHDOPHQW
UHFXOO�XQD�PLFD�HO�FRQHL[HPHQW�TXH�WH�O¶($3��TXH�KD�SRJXW�DQDU�FRQVWUXLQW�HQ
HOV�DQ\V�TXH�KD�SRJXW�HVWDU�HQ�XQD�]RQD�L�TXH�OL�SHUPHW�FRQWH[WXDOLW]DU�OHV
LQVWUXFFLRQV�TXH�UHS�FDGD�DQ\�GHO�'HSDUWDPHQW´ [T1 /4,2]

³«WHQLP�XQD�FHUWD�³OtQLD�G¶HTXLS´�HQ�TXH�KHP�DQDW�DSXQWDQW�HO�TXH�FUHLHP�TXH
OD�GHILQHL[��$UD�KHP�DSURILWDW�HO�3OD�GH�7UHEDOO���������SHU�IHU�XQD�PLFD�GH
WUHEDOO�HQ�DTXHVW�VHQWLW��9jUHP�SRVDU�XQD�PLFD�HOV�³REMHFWLXV´�FRP�D�QRVDOWUHV
HQV�DJUDGHQ´� [E2/ 6, 3]

- Cal que el projecte sigui fruit del consens i la reflexió conjunts i que vagi
revisant-se.

³�+L�KD�KDJXW�PRPHQWV�HQ�TXH�KHP�WLQJXW�XQ�SURMHFWH�FODU�L�GHILQLW�FRP�GH�IHU
DFWXDFLRQV�D�XQV�DQ\V�YLVWD��SHUz�KL�KD�PRPHQWV�HQ�TXH�HO�TXH�IDV�pV�UHGHILQLU
OHV�DFWXDFLRQV��$UD�HVWHP�PpV�DYLDW�HQ�DTXHVWD�VHJRQD�IDVH��$TXHVW�FXUV�MD
KHP�IHW���R���UHXQLRQV�SHU�UHRUJDQLW]DU�XQ�SURMHFWH�L�SRVDU�OR�SHU�HVFULW��$UD
HVWHP�HQ�XQ�PRPHQW�FRP�GH�UHSHQVDU�L�UHFRQVWUXLU�DTXHVW�SURMHFWH´ [E.3/ 7,1]

7DPEp�KR�pV�[indicador de qualitat]�HO�JUDX�HQ�TXH�DTXHVW�SURMHFWH�pV�HO�UHVXOWDW
G¶XQ�FRQVHQV�L�G¶XQ�WUHEDOO�G¶HTXLS. [T1/ 4,3]

³«DL[z�YD�VHU�XQD�GH�OHV�QRVWUHV�REVHVVLRQV��TXH�OD�³(´�G¶($3�WLQJXpV�VHQWLW�
(O�TXH�YDP�IHU�YD�VHU�IHU�XQ�SURMHFWH�TXH�HQ�XQ�PRPHQW�GHWHUPLQDW�GH�O¶HTXLS
YD�VHU�FRP�XQD�PHQD�GH�FRPSURPtV�L�HQV�YD�SRUWDU�ILQV�L�WRW�D�LQLFLDU�XQ�FDPt
GH�IRUPDFLy�FRQFUHWD�HQ�OD�OtQLD�VLVWqPLFD´� [E4/ 4,4]
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- El projecte hauria  de donar coherència a tota l’actuació de l’EAP i reflectir-
se en els plans d’intervenció

³&UHF�TXH�O¶H[LVWqQFLD�G¶DTXHVW�SURMHFWH�JHQHUDO�L�O¶DGHTXDFLy��OD�FRKHUqQFLD�
HQWUH�DTXHVW�SURMHFWH�JHQHUDO�L�HO�TXH�VyQ�HOV�SODQV�GH�WUHEDOO�TXH�HV�SDFWHQ
DPE�FDGD�LQVWLWXFLy�pV�XQ�ERQ�LQGLFDGRU�GH�TXDOLWDW�GHO�($3´ [T1/ 4,2]

³8Q�DOWUH�LQGLFDGRU�VHULD�ILQV�TXLQ�SXQW�O¶($3�SRW�SUHVHUYDU�HVSDLV�FRQVLVWHQWV�L
VLWHPjWLFV�GH�WUHEDOO�HQ�HTXLS��«��SHUz�WDPEp�ILQV�TXLQ�SXQW�HO�WUHEDOO�HV�FHQWUD
HQ�OD�GLVFXVVLy�GH�FULWHULV�FRPXQV��MD�VLJXLQ�FULWHULV�G¶DFWXDFLy��G¶LQWHUSUHWDFLy�GH
GHPDQGHV��G¶HODERUDFLy�GH�SODQV�GH�WUHEDOO������GLUtHP�SRVDU�UDFLRQDOLWDW�HQ�DOOz
TXH�GHVSUpV�DMXGDUj�D�RUJDQLW]DU�OD�IHLQD�L�D�HVWUXFWXUDU�OD.” [T1/ 4,4]

”(O�TXH�WDPEp�KHP�DSUqV�pV�TXH�O¶($3�FRP�HTXLS�QR�Wp�XQHV�SUHRFXSDFLRQV
FRPSDUWLGHV���G¶DOJXQD�PDQHUD�FDGD�XQ�HQV�RIHULD�OD�VHYD�H[SHULqQFLD´,
[C1/1,4]

³8Q�DOWUH�jPELW�TXH�D�PL�HP�SUHRFXSD�HQ�DTXHVWV�PRPHQWV�pV�O¶DVSHFWH�GH
WUHEDOO�HQ�HTXLS��1R�pV�XQ�DW]DU�TXH�O¶($3�VLJXL�XQ�HTXLS��QL�pV�XQD�VXPD
G¶LQGLYLGXDOLWDWV�VL�QR�TXH�OD�YROXQWDW�pV�SUHFLVDPHQW�TXH�KL�KDJL�XQ�WUDVSjV
G¶LQIRUPDFLy�L�XQD�DFWXDFLy�FRQMXQWD´. [A1/ 2,5]

“'HO�TXH�HQV�DGRQHP�pV�GH�TXH�HOV�($3�QR�GLVSRVHQ�G¶LQVWUXPHQWV�FRQMXQWV´
[A1/ 2,5]

- És important tenir en compte el reajustament del projecte quan arriben
professionals nous a l’equip

³-R�FUHF�TXH�VL�TXH�KL�KD�XQ�HVWLO�L�SURFXUHP�TXH�OD�JHQW�TXH�DUULED�QRYD�WDPEp
V¶LQFRUSRUL�DSURILWDQW�OHV�UHXQLRQV�GH�O¶HTXLS�L�WDPEp�OHV�GH�VXSHUYLVLy�DPE�HO
-RVp�/HDO�TXH�WDPEp�DMXGHQ�HQ�DTXHVW�YHVVDQW�LQVWLWXFLRQDO�LQWHUQ�´ [E2/6,4]

³(P�VHPEOD�TXH�KL�KD�XQD�ERQD�FRKHVLy��KL�KD�PRPHQWV�TXH�DTXHVW�SURMHFWH
FRPSDUWLW�HO�WHQLP�PpV�GHILQLW�TXH�HQ�DOWUHV��4XDQW�GH�OHV�WUHV�SHUVRQHV�Q¶KL�KD
XQD� TXH� FDQYLD�� FRP� YD� VHU� HO� FDV� GH� O¶DQ\� SDVVDW�� HP� VHPEOD� TXH� SRVHP
O¶LQWHUqV� D� UHVROGUH� XUJqQFLHV� PpV� GH� OD� SHUVRQD� TXH� DUULED� L� WDPEp� IHP
SURMHFWHWV� SHWLWV������� $OHVKRUHV� GHO� WHPSV� TXH� GLVSRVHP� GH� WUHEDOO� HQ� HTXLS
SULRULW]HP�O¶DQjOLVL�GH�FDVRV�L�GH�VLWXDFLRQV�GLItFLOV��QR�QRPpV�GH�OD�SHUVRQD�TXH
KD�DUULEDW�VL�QR�GH�WRWV´� [E.3/ 5,6]
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&�����/¶($3�KD�GH�SODQLILFDU�SURFHVVRV�SHU�D�OD�UHIOH[Ly�L�OD�IRUPDFLy
LQWHUQD�
(Crietri��35¬&7,&$�5()/(;,9$)

- Cal preservar espais consistents per a la reflexió dels equips

³(QV�DJUDGDULD�SULRULW]DU�PpV�HO�WHPSV�SHU�D�OD�UHIOH[Ly��6HPEOD�TXH�QHFHVVLWHP
GRQDU�GH�VHJXLGD�FRV�D�OHV�GHFLVLRQV��TXH�WLQJXHP�XQD�FRVD�HVFULWD��XQ
LQVWUXPHQW�SHU�GXU�DOV�FHQWUHV��(QV�VXUWHQ�Ep�OHV�UHDOLW]DFLRQV�SUjFWLTXHV��DUD
HQV�FRVWD�PROW�GRQDU�QRV�XQ�WHPSV�OODUJ�SHU�SHQVDU´� [E1/ 5,7]

³/¶($3�KDXULD�GH�WHQLU�UHFXUVRV�SHU�UHWURDOLPHQWDU�OHV�SRVVLELOLWDWV�GH�O¶HTXLS��HV
D�GLU�SHU�IHU�OD�VHYD�IHLQD�QHFHVVLWD�WHPSV�L�HVSDL�SHU�WUHEDOODU�HQ�HTXLS�
QHFHVVLWD�IRUPDFLy�FRQWLQXDGD�HQ�WHPHV�QRYHGRVRV�FRP�SRW�VHU�OD�PHGLDFLy�GH
FRQIOLFWHV��OD�JHVWLy�GH�UHXQLRQV�SHU�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�FRPSDUWLGHV´ [T.3/ 3,1]

³7HQLP�PROWV�SURMHFWHV�GH�FRVHV�D�IHU��UHSUHVHQWHQ�DTXHVW�jPELW�GH�OD�UHIOH[Ly�L
LQFRUSRUDU�FRVHV�QRYHV��DPE�DL[z�KHP�VLJXW�EDVWDQW�UtJLGV�SHU�FRQVHUYDU�KR�
(QFDUD�TXH�KHP�KDJXW�G¶DQDU�LQFRUSRUDQW�DOWUHV�FRVHV” [E2/ 4,8]

- Calen projectes que aportin il·lusió a la feina

³(Q�JHQHUDO�LQWHQWHP�HODERUDU�FRVHV�TXH�PDUTXLQ�FHUWHV�OtQLHV�G¶LOÂOXVLy
SURIHVVLRQDO��VL�QR�OD�IHLQD�pV�PROW�GXUD´�>(������@

³&RP�D�WHPHV�G¶HVWXGL�FRQMXQW�DUD�IHLD�WHPSV�TXH�QR�HQ�WHQtHP��QRPpV�FRVHV
SXQWXDOV��DUD�PDWHL[�HQV�WRUQHP�D�SODQWHMDU�DJDIDU�DOJXQ�WHPD�SHU�HQWXVLDVPDU�
QRV�XQD�PLFD´� [E2/ 6,7]

³VL�KL�KD�XQD�FHUWD�LOÂOXVLy�HQ�OD�IHLQD�TXH�HV�ID�R�VL�HV�WHQGHL[�D�OD�UXWLQLW]DFLy�
KR�YHLHP�HQ�O¶LQWHQW�GH�PDQLIHVWDU�SURMHFWHV�QRXV�TXH�V¶KDQ�WLUDW�HQGDYDQW´�
[A1/ 5,6]

- La reflexió interna i la formació s’han de planificar en els equips en funció de
les seves necessitats

³(O�WHPD�PpV�JURV�TXH�WUHEDOOHP�DUD�pV�HO�WHPD�DTXHOO�GH�O¶DFRPSDQ\DPHQW�DOV
FHQWUHV�SHU�IHU�HO�VHX�SURMHFWH��3HU�IHU�KR�YjUHP�YHXUH�TXH�HO�SULPHU�TXH
KDYtHP�GH�IHU�HUD�DSOLFDU�QRV�KR�D�QRVDOWUHV��+R�KHP�SHQVDW�FRP�HQ�WUHV
PRPHQWV�
(O�SULPHU�PRPHQW�TXH�pV�FRP�O¶HQWUDGD�³G¶LPSXWV´��&RP�YROGUtHP�G¶HVWDU�G¶DTXt
D���DQ\V�L�TXLQHV�HQWUDGHV�KDXUtHP�G¶XWLOLW]DU�
(Q�EDVH�D�DL[z�DOV�FHQWUHV�HOV�SODQWHJHP�DJDIDU�DL[z��HODERUDU�KR�L�SRVDU�QRV�D
WUHEDOODU�HQ�XQ�PRGHO�TXH�VLJXL�FRP�XQD�VtQWHVL�RUJDQLW]DGD�G¶DTXHVWV�GLIHUHQWV
LPSXWV�
(O�WHUFHU�SDV�VHULD��DL[z�TXH�IHP�PLUHP�GH�GLYXOJDU�KR�DPE�HOV�GLIHUHQWV�PLWMDQV
TXH�WLQJXHP�D�O¶DEDVW�
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$TXHVWV�WUHV�PRPHQWV�HV�GRQHQ�UHDOPHQW��HO�PRPHQW�GH�O¶HQWUDGD�G¶LPSXWV��HO
PRPHQW�GH�OD�SUjFWLFD�L�HO�PRPHQW�GH�OD�GLYXOJDFLy´�[E.3/ 6,7]

³(P�VHPEOD�TXH�HO�GLVVHQ\�GH�IRUPDFLy�GH�FDGD�DQ\�KDXULD�GH�FRQWHPSODU
TXLQV�WHPHV�HQV�LQWHUHVVDULD�WUHEDOODU�L�D�SDUWLU�GH�TXLQHV�IRQWV��,�XQD�GH�OHV
IRQWV�TXH�PLOORU�HQV�IXQFLRQD�pV�SHQVDU�³TXL�HQ�VDS�PpV�G¶DTXHVW�WHPD�L�DQHP�
OR�D�YHXUH�FRP�HTXLS”. [E.3/ 4,2]

³HO�FXUV�SDVVDW�HV�YD�LQFRUSRUDU�XQD�SHUVRQD�QRYD�L�VHPSUH�TXH�KL�KD�XQ�FDQYL
DL[t��KL�KD�XQ�WHPSV�TXH�IHP�XQD�DWXUDGD�HQ�SDUW�GH�OD�IRUPDFLy�FRP�D�HTXLS
SHU�D�UHVROGUH�QHFHVVLWDWV�PpV�XUJHQWV´� [E.3/ 4,2]

³-R�GHO�TXH�P¶DGRQR�pV�TXH�TXDQ�YH�JHQW�QRYD�DL[z�HOV�SUHRFXSD�PROW��SHU�H[�
FRP�DYDOXDU"�4XLQV�LQVWUXPHQWV"����WH�Q¶DGRQHV�TXH�DPE�HO�WHPSV�HQV�DQHP
IHQW�XQHV�IRUPHV�GH�WUHEDOODU�TXH�HQV�VHUYHL[HQ�L�HQV�HQ�SUHRFXSHP�PHQ\V�´
[E2/6,6]

- Calen diversos objectius i estratègies de formació

³1R�HQWHQHP�FRP�QR�V¶KD�JHQHUDOLW]DW�PpV�OD�VXSHUYLVLy�FRP�D�PDQHUD�GH
IRPDFLy�G¶HTXLS��(P�VHPEOD�TXH�pV�HO�TXH�IXQFLRQD�PpV�Ep��Wp�HIHFWHV�VREUH
FRP�V¶RUJDQLW]D�O¶HTXLS��OD�IOH[LELOLWDW�HQWUH�OD�JHQW��FRP�IXQFLRQD������Wp�HIHFWHV
SHU�GDPXQW�GHO�WHPD�TXH�WUHEDOOHV´��[E.3/ 4,3]

³7DPEp�IHP�XQD�6XSHUYLVLy�DPE�-RVp�/HDO��VH�Q¶KDYLHQ�IHW�DPE�DOWUHV
VXSHUYLVRUV���KR�YDORUHP�PROW�SRVLWLYDPHQW�FRP�XQD�PDQHUD�GH�SRGHU�UHYLVDU�L
SHQVDU�OD�SUjFWLFD�L�ILQV�L�WRW�HO�WUHEDOO�LQWHUQ�GH�O¶HTXLS”. [E2/ 4,3]

³IRUPDFLyQ�VHULD�HQ�HO�GLDJQyVWLFR�LQVWLWXFLRQDO�SHUR�FRPR�PHGLR�QR�FRPR�ILQ�HQ
VL�PLVPR��HV�GHFLU�D�WL�QR�WH�OODPDQ�D�XQD�LQVWLWXFLyQ�FRPR�³HDSHUR´�SDUD�TXH�OD
GLDJQRVWLTXHV��SHUR�VL�WX�QR�WLHQHV�HOHPHQWRV�SDUD�GLDJQRVWLFDUOD�GLItFLOPHQWH
SRGUiV�YHU�ORV�LQGLFDGRUHV�TXH�FRPR�VtQWRPD�DSDUHFHQ�KDFLHQGR�YLVLEOH�XQD
QHFHVLGDG�TXH�HVWi�RFXOWD��QR�FRQFLHQFLDGD��TXH�QR�VH�TXLHUH�YHU�\�TXH�VH
QLHJD�R�VH�GLVIUD]D�D�WUDYpV�GH�RWURV�DVSHFWRV´�  [T2/ 3,1]

³MR�YHLJ�TXH�pV�LPSRVVLEOH�TXH�HO�PDWHL[�SURIHVVLRQDO�HVWLJXL�LQWHUYHQLQW�D�OD
YHJDGD�G¶�(VFROD�%UHVVRO�ILQV�D�6HFXQGjULD��$L[z�HQV�SRUWD�D�XQ�SUREOHPD�TXH
MD�KHP�SHQVDW�DOWUHV�YHJDGHV��TXH�pV�VL�KD�G¶KDYHU�XQD�HVSHFLDOLW]DFLy��-R�FUHF
TXH�VL�TXH�KD�G¶KDYHU�XQD�FHUWD�HVSHFLDOLW]DFLy´�[T1/ 7,4]

³MR�FUHF�TXH�D�OD�YHJDGD�HOV�($3�QHFHVVLWHQ�HO�TXH�QHFHVVLWHQ�WRWV�HOV
SURIHVVLRQDOV�TXH�pV�XQD�DFWXDOLW]DFLy��«�8Q�SRW�DVVHVVRUDU�G¶DOOz�TXH�VDS�L
GHO�TXH�QR�VDS�pV�GLItFLO�TXH�SXJXL�DVVHVVRUDU.” [T1/8,2]

- És important fomentar els intercanvis entre equips i amb centres educatius

³$UD�FROÂOHFWLYDPHQW��QR�IHP�VXSHUYLVLy�SHUz�HVWHP�DQDQW�D�HVFROHV�TXH�WHQHQ
XQ�IXQFLRQDPHQW�GLJXHP�QH�³PRGqOLF´�´ [E.3/3,9]
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³7DPEp�KHP�RUJDQLW]DW�XQHV�MRUQDGHV�DPE�WUHV�R�TXDWUH�($3�GH�OD�YRUD�SHU�IHU
LQWHUFDQYLV��HWF´� [E.3/3,9]

³(O�FXUV�SDVVDW�YjUHP�DQDU�FRP�D�HTXLS�D�YHXUH�WUHV�SHUVRQHV�GLIHUHQWV�FRP�D
VXSHUYLVLy�GH�T�HVWLRQV�FRQFUHWHV´. [E.3/ 4,1]

³DQLULD�Ep�GRQDU�D�FRQqL[HU�H[SHULqQFLHV�HQFDUD�TXH�QR�VLJXLQ�HVSHFWDFXODUV�QL
HVWLJXLQ�PROW�FRQVROLGDGHV��GH�IHW�OHV�H[SHULqQFLHV�YDQ�FDQYLDQW��L�HOV�SURSLV
FHQWUHV�OHV�KDQ�DQDW�HYROXFLRQDQW�D�PHVXUD�TXH�KR�SRGLHQ�H[SOLFDU�L�DL[z�DMXGD
D�OD�IHLQD�TXH�SXJXL�HVWDU�IHQW�O¶($3�
&UHF�TXH��HQ�DTXHVW�DVSHFWH��HOV�($3�EXVTXHQ�PDVVD�OD�SHUIHFFLy�L�QR�OD
WUREHP��FODU´. [A1/ 6,1]

³6HULD�ER�TXH�FLUFXOpV�OD�LQIRUPDFLy�L�O¶H[SHULqQFLD�DFXPXODGD´�[A1/ 3,7]

F�����/¶RUJDQLW]DFLy�LQWHUQD�GH�O¶($3�KD�G¶RULHQWDU�VH�D�OD�UHVROXFLy�HILFDo
GH�OHV�ILQDOLWDWV�FRKHUHQWPHQW�DPE�O¶HVWLO�GH�O¶($3
�&ULWHUL���OPERATIVITAT�

- Cal que els EAP s’organitzin per assolir eficaçment els seus objectius

³8Q�DOWUH�LQGLFDGRU�VHULD�ILQV�TXLQ�SXQW�O¶($3�SRW�SUHVHUYDU�HVSDLV�FRQVLVWHQWV�L
VLWHPjWLFV�GH�WUHEDOO�HQ�HTXLS´ [T1/ 4,4]

- Cal identificar i demanar el que es necessita per desenvolupar
adequadament la feina

³+L�KD�FRVHV�TXH�QR�WHQHQ�D�YHXUH�DPE�QRVDOWUHV�TXH�QR�SRGHP�FDQYLDU�L�DOWUHV
TXH�Vt�SRGHP��FRP�DUD�DL[z�G¶DMXVWDU�HO�WHPSV�D�OHV�WDVTXHV��HOV�OtPLWV�TXH
QRVDOWUHV�PDWHL[RV�HQV�KHP�GH�SRVDU��QR�FRPSURPHWUH¶QV�D�PpV�GHO�TXH
SRGHP�IHU��IHU�XQ�FDOHQGDUL�GH�WDVTXHV�HQ�UHODFLy�DO�WHPSV�GLVSRQLEOH��WRW�DL[z
Wp�PROW�D�YHXUH�DPE�QRVDOWUHV´�[E2/ 5,5]

- Cal poder ajustar les tasques i els temps disponibles

³(P�VHPEOD�TXH�O¶DOWUH�OtQLD�GH�PLOORUD�VHULD�O¶RUJDQLW]DFLy�GH�O¶($3��'H�IHW
KDYtHP�HVWDW�RUJDQLW]DWV��HOV�SULPHUV�DQ\V��L�FRQWURODYHP�OD�QRVWUD�RUJDQLW]DFLy�
4XDQW�VH¶QV�YDQ�UHGXLU�OHV�KRUHV�GH�WUHEDOO�HQ�HTXLS�L�VH¶QV�YD�DXJPHQWDU�OD
SDSHUDVVD�YD�KDYHU�XQ�PRPHQW�TXH�HQV�YDP�GHVRUJDQLW]DU�L�QR�HQV�KHP
UHFXSHUDW´�[E.3/ 5,4]

³7DPEp�HQV�SUHRFXSHQ�FRVHV�LQWHUQHV�GHO�WUHEDOO�GHOV�($3��FRP�DUD�O¶DYDODQW[D
TXH�HQV�WUREHP�HQ�DTXHVWV�PRPHQWV�GH�GHPDQGD�G¶LQIRUPHV´�[E4/ 6,4]

³$UUDQ�GH�OD�VXSHUYLVLy�V¶KDQ�LQWURGXwW�DOJXQV�HOHPHQWV�GH�UHDOLVPH�D�O¶KRUD�GH
GLVWULEXLU�HO�WHPSV��QR�TXHGDU�FROÂODSVDWV��HWF�´� [E2/ 4,4]
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G����eV�LPSRUWDQW�GHILQLU�OHV�IXQFLRQV��SDFWDU�OHV�LQWHUYHQFLRQV�L�LQIRUPDU�
QH�D�OHV�SHUVRQHV�DPE�TXL�WUHEDOOHP�
(Criteri: &/$5('$7�)81&,21$/�

- Cal definir bé les funcions de l’EAP en el context d’intervenció

³&DOGULD�TXH�GHILQLVVLQ�PLOORU�DPE�HOV�FHQWUHV�OHV�VHYHV�IXQFLRQV��R�TXH�HOV
LQIRUPHVVLQ�PLOORU�SHU�WDO�TXH�DTXHVWV�VDEHVVLQ�HO�TXH�SRGHQ�GHPDQDU�D�O¶($3�L
HQ�TXq�HOV�SRW�VHU�~WLO��$L[z�VREUH�WRW�D�VHFXQGjULD�RQ�VHPEOD�TXH�HQFDUD�QR
V¶KD�LPSODQWDW�OD�ILJXUD�GH�O¶($3�FRP�D�SULPjULD´�  [A.3 / 3,7]

³HV�YROYHU�D�SHQVDU�D�KDEODU�\�D�HVSHFLILFDU�ODV�H[SHFWDWLYDV�TXH�WLHQH�OD
LQVWLWXFLyQ�FRPR�WDO�\�ORV�GLVWLQWRV�HVWDPHQWRV�LQVWLWXFLRQDOHV�IUHQWH�DO�URO�GHO
($3���«�VLJXH�KDELHQGR�H[SHFWDWLYDV�TXH�QR�FRLQFLGHQ�QL�FRQ�HO�HQFDUJR��HV
GHFLU�OD�QRUPDWLYD�QL�FRQ�OR�TXH�HO�($3�GHEHUtD�KDFHU´. [T2/ 7,3]

³'HILQLU�PLOORU�OHV�IXQFLRQV�GH�O¶($3�SHU�QR�JHQHUDU�H[SHFWDWLYHV�TXH�QR�HV
SRGHQ�DFRPSOLU´ [C3/ 1,5]

- Cal que l’EAP informi als equips directius i al professorat de les funcions i
tasques que pot desenvolupar

³(O�T�HVWLRQDPHQW�GHO�VHUYHL��QR�pV�WDQW�SHU�QR�HVWDU�KL�G¶DFRUG�FRP�SHO
GHVFRQHL[HPHQW�GHO�TXq��SRW�IHU�HO�SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3�D�O¶,(6´. (A.3 /1,6)

³FDOGULD�FRKHVLRQDU�OHV�DFWXDFLRQV�GH�WRWV�HOV�SURIHVVLRQDOV�GH�O¶($3�L�H[SOLFDU�
KR��SHU�H[HPSOH�HQ�DFWXDFLRQV�UHIHULGHV�DOV�SURFHVVRV�GH�PDWULFXODFLy�SHUTXq
HV�SRGHQ�JHQHUDU�PDOHQWHVRV´ [C1/ 5,7]

³VHULD�LPSRUWDQW��HQ�DTXHVW�PDWHL[�VHQWLW��PLOORUDU�OD�LQIRUPDFLy�VREUH�OHV
IXQFLRQV�GH�O¶($3�HQ�HOV�FHQWUHV��SHUTXq�HOV�HTXLSV�GLUHFWLXV�L�HO�SURIHVVRUDW
SRJXHVVLQ�DSURILWDU�PLOORU�HO�VHUYHL´�[C6/ 5,8]

- Cal aclarir les tasques dels diferents professionals o serveis

³GLQV�DOJXQV�FHQWUHV�GH�VHFXQGjULD�QR�V¶KD�GHILQLW�SURX�HO�SDSHU�GHOV
3VLFRSHGDJRJV�L�037��L��PDOJUDW��HVIRUoRV�SHU�GHILQLU�DL[z��DOV�,(6�HQFDUD�HOV
FRVWD�YHXUH�OD�GLIHUqQFLD�TXH�KL�KD�HQWUH�O¶($3�L�HOV�SURIHVVLRQDOV�LQWHUQV�L�OD
UHODFLy�TXH�KDQ�G¶HVWDEOLU´� (A.3 /1,4)

³(P�VHPEOD�TXH�VHULD�ER�TXH�O¶$GPLQLVWUDFLy�WUHLHV�XQD�QRUPDWLYD�TXH
FODULILTXpV�HO�TXH�KDQ�GH�IHU�HOV�GH�O¶($3�HQ�HOV�FHQWUHV�L�HO�TXH�KDQ�GH�IHU�HOV
SVLFRSHGDJRJV´ [C6/ 4,6]
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³HQ�HOV�FHQWUHV�GH�VHFXQGjULD�KL�KD�PROWHV�ILJXUHV�L�WRWKRP�YRO�HO�VHX
SURWDJRQLVPH��HO�TXH�KHP�G¶LGHQWLILFDU�pV�XQ�HVSDL�HQ�TXq�O¶($3�WLQJXL�XQD
WDVFD�HVSHFtILFD�L�OD�SXJXL�IHU��HQ�TXH�HO�FHQWUH�WLQJXL�FODU�TXH�O¶($3�HO�SRW
DMXGDU´�  [A1/ 4,3]

³HQV�WUREHP�TXH�WHQLP�GRV�SURIHVVLRQDOV�GLQV�HO�FHQWUH��TXH��KDQ�GH�GRQDU�XQHV
FODVVHV�SHUz�TXH�GHGLTXHQ�SDUW�GHO�VHX�KRUDUL��D�T�HVWLRQV�TXH�HV�VRODSHQ�DPE
OHV�GH�O¶($3��$OHVKRUHV��TXq�KL�ID�O¶($3"´ [C2/ 1,8]

³6L���MR�HVWDULD�SHU�TXH�HOV�HTXLSV�VHFWRULW]DWV�IHVVLQ�PpV�IHLQD�GH�FRRUGLQDFLy
DPE�UHFXUVRV�H[WHUQV�L�WDPEp�HO�SDSHU�G¶DVVHVVRUDPHQW��GH�GRQDU�HLQHV�HQ
WHPHV�SHU�H[HPSOH�G¶DFFLy�WXWRULDO��G¶LQWHUYHQFLy�GLGjFWLFD��HWF��&UHF�TXH�DPE�OD
GHGLFDFLy�TXH�WH�O¶($3�KR�SRW�IHU�L�KR�HVWj�IHQW��RQ�HP�VHPEOD�TXH�QR�DUULED�pV
DO�WUHEDOO�DPE�HOV�DOXPQHV�DPE�WRW�HO�TXH�QHFHVVLWHQ��&UHF�TXH�DTXHVWD�pV�XQD
GH�OHV�PDQFDQFHV�TXH�H[SUHVVHQ�HOV�FHQWUHV�” [A4/ 2,7]

³FUHF�TXH�XQD�SURSRVWD�TXH�D�PL�HP�VHPEOD�LQWHUHVVDQW�HQ�DTXHVWV�PRPHQWV
HQ�HO�FRQWH[W�GHO�TXH�HW�GHLD�DEDQV�GH�OD�FRRUGLQDFLy�DPE�DOWUHV�VHUYHLV�pV�OD
GH�OD�FRRUGLQDFLy�DPE�HOV�SVLFRSHGDJRJV�GHOV�FHQWUHV��FUHF�TXH�pV�XQD
QHFHVVLWDW�VHQWLGD�GHV�GHOV�($3�L�GHV�GHOV�FHQWUHV�L�HOV�SURIHVVRUV�GH
SVLFRORJLD�L�SHGDJRJLD´ [T1/ 7,2]

- Cal acordar procediments per a la intervenció i informar a qui els ha
d’utilitzar

³QR�HVWDUtD�GH�PDV�SDVDU�DXQTXH�IXHUD�XQD�KRMD�GLFLHQGR�³FRPR�VLHPSUH
VDEHLV�TXH�SRGHLV�FRQWDU�FRQ�OD�SHUVRQD�GHO�($3�FX\DV�IXQFLRQHV�VRQ
EiVLFDPHQWH�HVWDV” [C4/6,5]

³VHULD�ER�HVWUXFWXUDU�SURFHGLPHQWV�FRQFUHWV�GH�GHPDQGD�D�O¶($3�L�LQIRUPDU
PLOORU�DO�SURIHVVRUDW�GHO�FHQWUH�VREUH�DTXHVWV�SURFHGLPHQWV�DFRUGDWV��SHU�WDO
TXH�HVWLJXLQ�FODUV�HOV�FDQDOV�TXH�FDO�XWLOLW]DU´� [C3/ 3,6]

G����&DO�SURPRXUH�OD�FROÂODERUDFLy�LQWHULQVWLWXFLRQDO
(Criteri: &255(63216$%,/,7$7�,167,78&,21$/�

- És important que EAP i altres òrgans de l’Administració comparteixin
objectius i col·laborin en els centres i el sector.

³GHV�GHO�PHX�OORF�HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLX�TXH�pV�HO�GH�,QVSHFWRU�G¶HGXFDFLy�MR
WLQF�QHFHVVLWDW�GH�FRRUGLQDFLy�DPE�O¶($3�SHUTXq�WRWV�GRV�LQWHUYHQLP�HQ�HOV
FHQWUHV�HGXFDWLXV´ [A2/ 2,1]

³FRQVLGHUR�TXH�HOV�SURIHVVLRQDOV�GH�O¶($3�VyQ�SHUVRQDO�GLUHFWLX�L�VL�pV�SHUVRQDO
GLUHFWLX�H[WHUQ�KDQ�GH�SRGHU�DSURILWDU�VH�WDPEp��G¶DTXHVWD�FDSDFLWDW�G¶RULHQWDFLy
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L�JXLDWJH�TXH�WH�HO�SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3�HQ�FROÂODERUDFLy�GHOV�GLUHFWLXV�LQWHUQV
GHO�FHQWUH��pV�D�GLU�O¶HTXLS�GLUHFWLX��3HU�WDQW�DTXHVW�SURWDJRQLVPH�L�DTXHVWD
WULDQJXODFLy������GLUHFWLX�LQWHUQ���GLUHFWLX�H[WHUQ�±�LQVSHFWRU���HP�VHPEOD�TXH�pV
XQ�DVSHFWH�LPSRUWDQW´. [A2/2,5]

³(Q�HOV�GDUUHUV�DQ\V�WHQLP�O¶H[SHULqQFLD�G¶KDYHU�SRJXW�WUHEDOODU�DPE�DOJXQ
,QVSHFWRU�FRQMXQWDPHQW�L�KD�DQDW�PROW�Ep��3DUWLQW�GH�OD�FRQYLFFLy�TXH�WHQLP
REMHFWLXV�FRPXQV�HQ�OD�LQWHUYHQFLy�DPE�HOV�FHQWUHV�HQFDUD�TXH�FDGD�XQ�Wp�HO
VHX�SDSHU��/D�T�HVWLy�HVWj�WDPEp�HQ�FRP�HW�IDQ�OD�GHPDQGD�L�HQ�TXH�FDGD�XQ
QR�GHIXJL�OD�VHYD�UHVSRQVDELOLWDW��7RUQHP�DO�FRQFHSWH�GH�OD�³FRUUHVSRQVDELOLWDW”.
[E2/ 5,3]

³HQWHQF�TXH�DTXHVWD�PDQHUD�GH�SODQWHMDU�VH�OD�IHLQD�QR�FRP�³�O¶HTXLS´�VL�QR�FRP
³XQ�HTXLS�GLQV�G¶XQD�[DU[D´�GH�VHUYHLV�TXH�QHFHVVjULDPHQW�V¶KD�G¶LPSOLFDU�FUHF
TXH�pV�XQD�PROW�ERQD�HVWUDWqJLD´ [T1/ 2,2]

- És important que l’Administració potenciï el paper de l’EAP com a referent i
assessor psicopedagògic

³«SURPRXUH�DTXHVW�LQWHUFDQYL�G¶LQIRUPDFLy�L�SRWHQFLDU�OD�IHLQD�TXH�ID�O¶($3�L��D
O¶KRUD��TXH�HO�FHQWUH�VjSLJD�TXH�GHV�GH�OD�LQVSHFFLy�HV�SRWHQFLD�L�TXH�O¶($3�WH
XQ�SDSHU�IRQDPHQWDO�TXDQW�D�PLOORUDU�HO�FHQWUH��pV�XQD�T�HVWLy��EjVLFD´�
[A2/ 2,1]

³VL�O¶$GPLQLVWUDFLy���OD�LQVSHFFLy��HWF��SURPRXHQ�DTXHVW�WLSXV�G¶DVVHVVRUDPHQW
SHU�VREUH�G¶DOWUHV�HV�SRGULD�DYDQoDU��$UD�VL�OD�VHYD�PDQHUD�UHDO�GH�FRPSRUWDU�
VH�pV�XQD�DOWUD�OHV�HVFROHV�TXH�QR�WLQJXLQ�MD�DTXHVWV�YDORUV�QR�GHPDQDUDQ
DTXHVW�WLSXV�GH�IHLQD´� [T.3/ 3,8]

G����/¶($3�KDXULD�GH�IDFLOLWDU�HOV�SURFHVVRV�GH�FDQYL�HQ�OHV�VHYHV
LQWHUYHQFLRQV�DPE�FHQWUHV��IDPtOLHV��VHUYHLV�
(Criteri: 25,(17$&,Ï�$/�&$19,�

- Els EAP poden ajudar els centres en els seus processos de revisió i millora
institucional

³$TXHVWD�T�HVWLy��D�QLYHOO�JHQHUDO�GH�GLQDPLW]DFLy�L�GH�FRQWUDSXQW�L�GH�TXH�D
O¶KRUD�OD�WDVFD�GH�O¶($3�DFDEL�IUXFWLILFDQW�HQ�LQQRYDFLRQV�HQ�HOV�FHQWUHV��HQFDUD
TXH�QR�ODV�IDFL�GLUHFWDPHQW��pV�SHU�PL�HO�FDUjFWHU�PpV�UHOOHYDQW�TXH�WH��PpV
HQOOj�GHOV�FDVRV�SXQWXDOV´� [A2/ 2, 4-5-6]

³-R�FUHF�TXH�HOV�($3�KDQ�WLQJXW�XQ�SDSHU�LPSRUWDQW�HQ�DOJXQHV�LQQRYDFLRQV
FRQFUHWHV�TXH�MR�UHFRUGR��OOHQJXD�HVFULWD��PDWHPjWLTXHV�����´ [T.3/ 5,2.]
³OD�LGHD�pV�TXH�O¶($3�KD�GH�WHQLU�DOJXQHV�IXQFLRQV�GH�PHGLDFLy�R�HQOODo
UHVSHFWH�GHOV�FHQWUHV�L�VREUH�WRW�GH�IDFLOLWDFLy�GHOV�SURFHVVRV�GH�UHIOH[Ly�L�FDQYL�
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SHUTXq�HOV�FDQYLV�HQ�OD�VRFLHWDW�HV�YDQ�SURGXLQW�L��GH�YHJDGHV��O¶HVFROD�QR�KL
HQWUD�SHU�GLYHUVHV�UDRQV��ILQV�L�WRW�SHU�SRU�DO�FDQYL´ [T.3/ 5,5]

³KD\�XQD�SDUWH�GH�VX�LQWHUYHQFLyQ�TXH�HV�D\XGDU�D�OD�SURSLD�LQVWLWXFLyQ�D�TXH
GLDJQRVWLTXH�VX�VLWXDFLyQ��HV�GHFLU�TXH�OD�LQVWLWXFLyQ�SXHGD�SHQVDUVH�D�VL
PLVPD�FRPR�REMHWR�GH�HVWXGLR�\�TXH�SXHGDQ��QR�HO�HDSHUR�VL�QR�HO�HDSHUR�FRQ
OD�LQVWLWXFLyQ��KDFHU�pVH�FDPLQR�TXH�\R�FUHR�TXH�HV�HO�FDPLQR�FODYH�SDUD�SRGHU
WUDQVLWDU�D�XQD�VLWXDFLyQ�GH�FDPELR��«�FUHR�TXH�OD�SRVLELOLGDG�UHDO�GH�FDPELR
HV�OD�LPSOLFDFLyQ�GH�OD�SURSLD�LQVWLWXFLyQ�HQ�VX�VDOXG�\�HQ�VX�SURFHVR´. [T2/3,2]

yo sigo pensando que una de las funciones fundamentales de los EAP es
promover la conciencia y el interés por el cambio. [T2/ 2,6]

- El rol dels EAP en aquests processos hauria de ser de facilitació i de suport
en el context

³7HQLP�FODU�TXH�QRVDOWUHV�QR�KHP�GH�SHQVDU�TXH�VRP�HO�PRWRU�G¶DOJXQ�FDQYL��HQ
WRW�FDV�SRGHP�LQWURGXLU�DOJXQD�DSRUWDFLy�TXDQ�YHLHP�TXH�HV�GRQHQ�OHV
FRQGLFLRQV”. [E1/ 3,4]

³4XH�KL�SXJXL�KDYHU�DOJ~�TXH��SHUTXq�LQWHUYp�HQ�FRVHV�FRQFUHWHV�DPE
SHULRGLFLWDW�L�VLVWHPDWLFLWDW��SXJXL�VHU�XQ�DJHQW�GH�FDQYL��GH�PLOORUD��GH
GHVHQYROXSDPHQW��������GH�IHW�VL�FRP�HV�GLX�DUD�HO�FHQWUH�pV�OD�XQLWDW�GH�FDQYL�R
GH�PLOORUD�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX��TXH�O¶($3�SXJXL�VHUYLU�FRP�D�DJHQW�TXH
GHVYHWOOL�XQ�FHUW�GHVHQYROXSDPHQW�RUJDQLW]DWLX´. [A2/ 1,2]

³+DQ�HVWDW�GLD�D�GLD�DO�FRVWDW�GHO�SURIHVVRUDW�DJXDQWDQW�O¶DQJ~QLD�GHO�FDQYL�
DFRPSDQ\DQW�HO�FDQYL��YHLHQW�HOV�UHVXOWDWV�GHO�FDQYL�����L�GHVSUpV�REULQW�DOWUHV
jPELWV�GH�WUDQVIRUPDFLy�GH�OHV�UHODFLRQV�G¶HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH��SHUTXq
O¶LPSRUWDQW�G¶DTXHVW�FDQYL�HUD�³DTXt�KL�KD�XQ�QHQ�TXH�SHQVD�D�OD�VHYD�PDQHUD�
WH�FRVHV�D�GLU�L�O¶KHP�G¶HVFROWDU��SHU�SRGHU�HVFROWDU�L�IHU�HO�VHJXLPHQW�GH�WRWV��FDO
WUDQVIRUPDU�O¶HVWUXFWXUD�GH�OHV�FODVVHV�L�OHV�VHYHV�UHODFLRQV��HWF.” [T.3/ 5,2.]

³7RW�DL[z�KR�KDQ�IDFLOLWDW�HOV�($3�SHUTXq�OD�IRUPDFLy�SRW�WUHQFDU�HVTXHPHV�SHUz
GHL[D�HQ�O¶DQJ~QLD�L�FDO�O¶DVVHVVRUDPHQW�PpV�SURSHU�TXH�DMXGL�D�DQDU�OD
VXSHUDQW´�[T.3/ 5,2.]

- Els canvis poden estar en la base de la relació d’assessorament i poden ser
de tipus i amplituds molt diversos.

³IHU�GH�SURIH�pV�XQD�DYHQWXUD�LJXDO�TXH�IHU�GH�SDUHV�pV�XQD�DYHQWXUD�L�pV�XQ
SURFpV�TXH�UHTXHUHL[�WRW�XQ�FDPt�L�KL�KD�PRPHQWV�HQ�TXH�XQ�WH�GUHW�D�HQFDOODU�
VH��HO�QRVWUH�SDSHU�SRWVHU�pV�PLUDU�QRV�KR�XQD�PLFD�GHV�GH�IRUD�L�SRWVHU�IHU
DOJXQ�PRYLPHQW�TXH�SHUPHWL�TXH�OD�VLWXDFLy�HV�GHVHQFDOOL´. [E4/ 4,2]

1,1]
³HQWHQF�TXH�OD�IHLQD�GH�SURIHVVLRQDOV�FRP�QRVDOWUHV�VyQ�IHLQHV�TXH�HVWDQ
DGUHoDGHV�DO�FDQYL��pV�D�GLU�OD�LGHD�VHULD��QRVDOWUHV�WHQLP�UHODFLy�DPE�XQD�VqULH
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G¶DOWUHV�SURIHVVLRQDOV�L�XQD�VqULH�G¶XVXDULV�L�HQ�GHILQLWLYD�QR�V¶HQWpQ�OD�QRVWUD
LQWHUYHQFLy�VL�QR�KL�KD�OD�GHPDQGD�GH�FDQYLDU�DOJXQD�FRVD´�  [E4/ 1,1]

³MR�HVWLF�G¶DFRUG�DPE�HO�TXH�GLX�XQ�FROÂOHJD�TXH�HQWpQ�SHU�FDQYL��³XQD�GLIHUqQFLD
VLJQLILFDWLYD�TXH�PDUFD�XQ�DEDQV�L�XQ�GHVSUpV�HQ�XQD�VLWXDFLy�GHWHUPLQDGD´�QR
YRO�GLU�TXH�V¶KDJL�SURGXwW�XQ�JUDQ�FDQYL��YRO�GLU�TXH�KL�KDYLD�XQD�GHWHUPLQDGD
VLWXDFLy�L�TXH�KL�KDJXW�XQD�LQWHUYHQFLy�TXH�KD�IHW�HO�PHVWUH�R�MR��R�MXQWV��DPE
DTXHOOD�IDPtOLD�L�D�SDUWLU�G¶DTXt�WUREHP�TXH�KL�KDJXW�DOJXQD�PRGLILFDFLy�TXH
QRWHP�D�FDVD�R�D�O¶HVFROD,...” [E4/ 7,5]

³LQWHUYHQLU�HQ�WRWV�DTXHVWV�QLYHOOV�GHO�FHQWUH�DXJPHQWD�QRWDEOHPHQW�OHV
SRVVLELOLWDWV�GH�TXH�HV�SURGXHL[LQ�FDQYLV�L�DSUHQHQWDWJH�DO�PDWHL[�WHPSV�TXH�HV
YDQ�UHVROHQ�OHV�VLWXDFLRQV�FRQFUHWHV�VREUH�OHV�TXH�HV�WUHEDOOD´. [C3/ 4,6]

G����O¶($3�KD�GH�VHU�HO�UHIHUHQW�SVLFRSHGDJzJLF�GHO�VHFWRU�SHU�DOV�FHQWUHV�
SHU�DOV�XVXDULV��SHU�DOV�DOWUHV�VHUYHLV�L�O¶DGPLQLVWUDFLy
(Criteri: 5()(5Ê1&,$���&5(',%,/,7$7�

- L’EAP hauria de ser el punt de referència per als centres en aspectes
psicopedagògics.

³'LJXHP�TXH�DWRUJXHQ�D�O¶($3�XQ�URO�G¶H[SHUW�HQ�DVSHFWHV�SVLFRSHGDJzJLFV�
³G¶HQWUDGD�HV�FRPSWH�DPE�TXq�VDS�GHO�VHX�jPELW�TXH�FRLQFLGHL[�DPE�DVSHFWHV
HQ�TXq�HOOV�VH�VHQWHQ�SRF�IRUPDWV´ [C6/ 1,4]

³5HVSHFWH�DOV�FHQWUHV�HGXFDWLXV�HVWDQ�FRQWHQWV��VHQWHQ�TXH�HOV�DMXGHX��WUREHQ
XQ�VXSRUW��WUREHQ�XQ�SXQW�GH�UHIHUqQFLD�TXH�HOV�YD�Ep´��[A4/ 3,6]

³(O�TXH�QHFHVVLWHP�pV�XQD�SHUVRQD�GH�UHIHUqQFLD�TXH�VLJXL�DTXHOOD�SHUVRQD�D�OD
TXH�W¶DGUHFHV�SHU�FRQVXOWDU´ [C4/ 1,1]

³�ORV�SURIHVRUHV�VH�YDQ�DFRVWXPEUDQGR�D�OD�ILJXUD�GHO�($3´ [C4/4,4]

³HO�TXH�QHFHVVLWDULHQ�VHULD�WHQLU�XQ�LQWHUORFXWRU�DPE�TXL�SRGHU�FRPSDUWLU�L
FRQWUDVWDU�OHV�VHYHV�SUHRFXSDFLRQV�UHIHULGHV��VREUH�WRW��D�GRV�DVSHFWHV�
�������HO�WUHEDOO�D�O¶DXOD�HQWqV�GHV�G¶XQ�SXQW�GH�YLVWD�JHQHUDO�
�������OD�UHVSRVWD�TXH�FDO�GRQDU�D�OHV�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�GH�GHWHUPLQDWV
DOXPQHV´ [C3/ 1,1]

- L’EAP ha de tenir un lloc i credibilitat en els centres i davant l’Administració
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³'H�OHV�FRVHV�GH�OHV�TXH�HVWHP�PpV�VDWLVIHWHV�pV�GH�OD�UHFHSWLYLWDW�L�G¶KDYHU
WUREDW�XQ�HVSDL�G¶LQWHUYHQFLy�HQ�HOV�FHQWUHV��7DPEp�SHU�SDUW�GH�O¶$GPLQLVWUDFLy�
GH�OD�,QVSHFFLy��$UD�KL�KD�XQD�VqULH�GH�FRVHV�HQ�OHV�TXH�O¶($3�KD�GH�GLU�HO�VHX
SDUHU�L��FHUWDPHQW��DOJXQV�LQVSHFWRUV�FRPSWHQ�IRUoD�DPE�O¶($3��&UHLHP�TXH�HQ
DL[z�KHP�DQDW�PLOORUDQW��GHV�TXH�V¶KDQ�GHILQLW�PLOORU�OHV�IXQFLRQV�GH�O¶($3´
[E1/ 4,8]

³HQ�JHQHUDO�FUHF�TXH�O¶($3�WH�ERQD�SUHPVD�HQWUH�WRWV�HOV�VHFWRUV�GH�OD
FRPXQLWDW�HGXFDWLYD������
������(Q�JHQHUDO�OD�PDMRU�SDUW�GH�OHV�FRVHV�TXH�SURSRVD�O¶($3�L�HQ�TXH
O¶LQVSHFWRU�KD�GH�IHU�XQ�LQIRUPH�SHUTXq�OD�GHOHJDGD�UHVROJXL��HQ�XQ������GHOV
FDVRV�HOV�LQVSHFWRUV�LQIRUPHQ�IDYRUDEOHPHQW�HO�TXH�KD�SURSRVDW�O¶($3��DL[z�YRO
GLU�TXH�KL�KD�XQD�UHODFLy�GH�FRQILDQoD�SURIHVVLRQDO�QR�QRPpV�GH�TXH�O¶($3��ID
OD�IHLQD�L�GHVSUpV�GLXV��³VL�HOOV�KR�GLXHQ�MD�HVWj�Ep´�VL�QR�TXH�UHDOPHQW�QR�HQ
GXEWHV��HQ�JHQHUDO��GH�TXH�OHV�FRVHV�HVWDQ�EHQ�IHWHV.” [A2/ 4, 2]

³FUHF�TXH�OD�PDMRULD�GHOV�LQVSHFWRUV�FRQVLGHUD�TXH�HOV�SURIHVVLRQDOV�GH�O¶($3
PHUHL[HQ�OD�VHYD�FUHGLELOLWDW´. [A2/ 4,3]

³pV�GLItFLO�SHUz�V¶KD�DYDQoDW�PROW�HQ�HOV�FHQWUHV�GH�SULPjULD��4XDQW�D�UHODFLy�����
TXDQW�D�HQWHQGUH�HO�TXH�HV�ID�����´ [E2/ 3,1]

³SURFXUHP�WHQLU�XQD�PHQD�GH�SULQFLSL�GH�UHDOLWDW�SHQVDU�TXH�WRWD�IHLQD�TXH�IHP
pV�LPSRUWDQW��WDPEp�pV�OzJLF�TXH�KL�KDJL�DOJ~�TXH�FRQILw�HQ�QRVDOWUHV�SHU
GHPDQDU�QRV�FRVHV��SHUTXq�WDPEp�KHP�GH�GHIHQVDU�HOV�SURIHVVLRQDOV�TXH
WHQLP�XQD�IRUPDFLy�L�XQD�LQIRUPDFLy�TXH�SRW�VHU�YjOLGD�L�HVWj�Ep�TXH�HQV�KR
SUHJXQWLQ´ [E2/ 5,2]

³/D�SHUVRQD�TXH�WHQLP�«���KD�DFRQVHJXLW�WHQLU�FUHGLELOLWDW��VRYLQW�HOV�PHVWUHV�HW
GLXHQ�³DL[z�OL�SRGUtHP�GHPDQDU�R�FRQVXOWDU�D�OD�GH�O¶($3´ [C1/ 3,5]

- L’EAP hauria de ser un referent psicopedagògic a llarg termini per a les
famílies

³D�QRVDOWUHV�HQV�DJUDGD�SUHVHQWDU�QRV�D�OHV�IDPtOLHV�G¶DOXPQHV�DPE�QHH�FRP�HO
VHX�UHIHUHQW�SHO�TXH�ID�D�O¶HGXFDFLy�DO�OODUJ�GH�OD�VHYD�HVFRODULW]DFLy´. [E2/ 2,8]

- L’EAP hauria de “fer-se” càrrec de les situacions psicopedagògiques que es
donen als centres i al sector

³7DPEp�SRW�VHU�XQ�ERQ�LQGLFDGRU�TXH�HOV�GLUHFWRUV�UHFODPLQ�O¶RSLQLy�L
O¶DVVHVVRUDPHQW�GH�O¶($3�TXDQ�HV�SUHVHQWD�XQD�VLWXDFLy�SUREOHPjWLFD��pV�D�GLU
TXH�FRPSWHQ�DPE�OD�SHUVRQD�GH�O¶($3�SHU�UHVROGUH�SUREOHPHV�GHO�FHQWUH��FUHF
TXH�DL[z�PRVWUD�XQD�FHUWD�FRQILDQoD´� [C6/ 3,5]

³3HU�QRVDOWUHV��FRP�$GPLQLVWUDFLy��VDEHU�TXH�KL�KD�XQ�HOHPHQW�H[WHUQ�PROW
HVSHFLDOLW]DW�GLQV�HOV�FHQWUHV�TXH�SRW�VHU�XQ�SXQW�GH�UHIHUqQFLD�HQ�T�HVWLRQV
HVSHFtILTXHV�HQV�GyQD�XQ�SXQW�GH�FRQILDQoD��6HULD�HO�IHW�GH�GLU�³DTXt�KL�WHQLP�XQ
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SURIHVVLRQDO�TXH�KD�GH�JDUDQWLU��QR�VROXFLRQDU��SHUz�VL�JDUDQWLU��TXH�DOJ~�Wp�FXUD
GHOV�SUREOHPHV�GH�FDLUH�SVLFRSHGDJzJLF�TXH�SXJXLQ�VRUWLU�UHVSHFWH�D�XQ�QHQ�R
XQ�JUXS´� [A4/1,3]

G����/¶($3�KD�GH�WHQLU�XQ�SDSHU�DFWLX�HQ�OD�FRRUGLQDFLy�GH�VHUYHLV�HQ�HO
VHFWRU�
(Criteri: 5(/$&,Ï�,17(5,167,78&,21$/�

- L’EAP pot resoldre amb eficàcia i coneixement els contactes amb serveis
externs del sector.

³6REUH�WRW�HO�TXH�ID�UHIHUqQFLD�DOV�FRQWDFWHV�DPE�O¶H[WHULRU��QHQV�TXH�YHQHQ
G¶XQ�DOWUH�FHQWUH�L�MD�WHQHQ�XQ�GLFWDPHQ�R�DOJXQ�WLSXV�G¶REVHUYDFLy��IHU�WRW�HO
WUHEDOO�GH�WUDVSjV�DPE�HO�TXH�KDYLD�HVWDW�DEDQV�L�HO�TXH�QHFHVVLWHP�DTXt�D
O¶HVFROD���2�TXH�YHQHQ�GHO�&$3,3�R�G¶XQ�FHQWUH�G¶HVWLPXODFLy�SUHFRo�R�HO
FRQWDFWH�DPE�DOJXQV�SHGLDWUHV�
7DPEp�HV�ID�XQ�WUHEDOO�PROW�LQWHUHVVDQW�DPE�HO�SURJUDPD�GH�FRPSHQVDWzULD
G¶LQWHJUDFLy�G¶DOJXQV�QDQRV�TXH�V¶LQFRUSRUHQ�D��q�R��q�SHUTXq�YHQHQ�G¶XQ�DOWUH
SDtV�����
$TXHVWD�SHUVRQD�UHVRO�PROW�jJLOPHQW�DTXHVW�WLSXV�GH�FRQWDFWHV�TXH�D�QRVDOWUHV
HQV�FRVWDULD�PROW�GH�WHPSV�L�HVIRUo´. [C1/ 2,5]

³TXH�WRW�HO�TXH�VyQ�FRQWDFWHV�DPE�HO�³PyQ�H[WHUQ´�O¶($3�KR�KDXULD�GH�IHU�L��D
PpV�D�PpV��DPE�GLOLJqQFLD���3HU�H[��QHQV�TXH�HOV�SRUWHQ�HOV�($,$��TXH�VyQ
DWHVRV�GHV�GHOV�&60,-���������pV�D�GLU�WRWHV�DTXHVWHV�UHODFLRQV�DPE
SURIHVVLRQDOV�H[WHUQV��TXH�O¶($3�KR�Wp�PROW�SHU�OD�Pj��KL�WH�XQD�HQWUDGD�IjFLO�L�D
PpV�WH��SHU�HQWHQGUH¶QV��³FDWHJRULD´�SHUTXq�ID�WHPSV�TXH�KR�ID�L�HQ�VDS”
[C6/1,1]

³GH�IHU��FRP�D�HTXLSV�GH�VHFWRU��WRWD�DTXHOOD�WDVFD�TXH�HO�FHQWUH�QR�SRW
FRRUGLQDU�DPE�WRWV�HOV�VHUYHLV�TXH�WHQHQ�D�O¶DEDVW�L�TXH�HOV�GRQHQ�UHFRO]DPHQW
GLUHFWDPHQW�R�LQGLUHFWDPHQW��3HQVR�TXH�O¶($3�WLQGUj�DTXt�XQ�SDSHU�FDEGDO “
[A1/ 2,1]

³FRP�TXH�pV�XQ�VHUYHL�VHFWRULW]DW��DL[z�ID�TXH�KL�KDJL��UHODWLYDPHQW��SRFD
SUHVqQFLD�HQ�HO�FHQWUH��3HUz�OL�GyQD�XQD�IXQFLy�GH�FRQHL[HPHQW�GH�UHFXUVRV��GH
WHQLU�QH�UHODFLy�L�SRGHU�LQWHUYHQLU�DFWLYDPHQW�HQ�LQLFLDWLYHV�GH�FRRUGLQDFLy�R
SURYRFDU�OHV�HQ�HO�VHX�VHFWRU��$TXHVWD�SRWVHU�pV�OD�YHVVDQW�TXH�PHQ\V�HV�ID
SHUz�TXH�MR�FUHF�TXH�FDGD�YHJDGD�PpV�HVGHYLQGUj�PROW�LPSRUWDQW�L�HQ�TXH
O¶($3�WLQGUj�XQ�SDSHU�LQVXEVWLWXwEOH´. [A4/ 1,4]

³HQWHQF�TXH�DTXHVWD�PDQHUD�GH�SODQWHMDU�VH�OD�IHLQD�QR�FRP�³�O¶HTXLS´�VL�QR�FRP
³XQ�HTXLS�GLQV�G¶XQD�[DU[D´�GH�VHUYHLV�TXH�QHFHVVjULDPHQW�V¶KD�G¶LPSOLFDU�FUHF
TXH�pV�XQD�PROW�ERQD�HVWUDWqJLD´ [T1/ 2,2]
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³8Q�DOWUH�LQGLFDGRU�SHU�PL��HQFDUD�TXH�QR�FRP�HOV�DOWUHV�TXH�SRGUtHP�GLU�TXH
VyQ�XQLYHUVDOV���VHULD�OD�WHQGqQFLD�GH�O¶($3�D�HVWDEOLU�YLQFOHV�GH�FRRUGLQDFLy
DPE�DOWUHV�VHUYHLV�HGXFDWLXV�VDQLWDULV�L�VRFLDOV´ [T1/ 4,5]

- L’EAP ha de fer funcions de mediació o pont amb altres serveis comunitaris

³HO�HOHPHQWR�H[WHULRU�WLHQH��DGHPiV���RWUD�IXQFLyQ�LPSRUWDQWH�TXH�WLHQH�TXH�YHU
FRQ�VHU�XQ�SXHQWH�\�FDQDO�FRPXQLFDGRU�FRQ�RWURV�VHUYLFLRV�FRPXQLWDULRV “
[T2/2,3]

³6¶KDXULD�GH�SRWHQFLDU�PROWtVVLP�DTXHVWD�OtQLD�G¶DJOXWLQDU�HVIRUoRV�SHUTXq�PROWV
DOXPQHV�QR�UHTXHUHL[HQ�QRPpV�VHUYHLV�G¶HQVHQ\DPHQW�VL�QR�GH�PROWV�DOWUHV
GHSDUWDPHQWV´ [A4/1,4]

³FDGD�GLD�HVWLF�PpV�FRQYHQoXGD�TXH�KL�KD�PROWV�WHPHV��TXDQW�D�DOXPQHV��TXH
GHV�G¶HQVHQ\DPHQW�VRODPHQW�QR�HQV�HQ�VRUWLUHP�L�SHU�WDQW�FUHF�TXH�UHFROOLQW
LQLFLDWLYHV�TXH�VXUWLQ�GHOV�($3�R�GRQDQW�ORV�KL�XQ�PDQGDW�HVSHFtILF��V¶KDXULD
G¶DQDU�D�SRWHQFLDU�DTXHVWHV�LQWHUYHQFLRQV�HQ�[DU[D”. [A4/ 4,3]

³O¶($3�SRGULD�IHU�XQD�WDVFD�GH�FRQQH[Ly��GH�SRQW��HQWUH�O¶HVFROD�L�DTXHVWD�[DU[D
GH�VHUYHLV�GH�VXSRUW�TXH�GRQDULHQ�DWHQFLRQV�H[WHUQHV�L�HVSHFLDOLW]DGHV�DOV
LQIDQWV�R�OHV�IDPtOLHV´ [C3/ 2,3]

- L’EAP pot promoure i facilitar els intercanvis d’idees i experiències entre
centres.

³O¶($3�Wp�OD�FDSDFLWDW��FRP�D�HTXLS��GH�FRQqL[HU�PROWHV�H[SHULqQFLHV�GLIHUHQWV�L�
ILQV�L�WRW��SRGULD�FRQqL[HU�HO�TXH�IDQ�DOWUHV�HTXLSV��TXH�GH�YHJDGHV�VHPEOD�TXH
FRVWD���WHQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�XQD�GH�OHV�FRVHV�TXH�PpV�DFFHSWHQ�HOV�FHQWUHV�pV
WHQLU�FRQHL[HPHQW�G¶H[SHULqQFLHV�TXH�IXQFLRQHQ��FUHF�TXH�DL[z�KR�SRGULD
IDFLOLWDU�O¶($3��HVWLPXODU�KR��RUJDQLW]DU�KR����´ [A1/ 3,6]

³6HULD�ER�TXH�FLUFXOpV�OD�LQIRUPDFLy�L�O¶H[SHULqQFLD�DFXPXODGD” [A1/ 3,7]

³WRW�HO�TXH�WH�D�YHXUH�DPE�DMXGDU�D�VLVWHPDWLW]DU�OHV�H[SHULqQFLHV�HQ�DMXGDU�D
WHQLU�XQD�PLFD�OD�PHPzULD�GH�OHV�FRVHV�TXH�HV�IDQ�HQ�HOV�FHQWUHV�pV�XQ�SDSHU
LPSRUWDQWtVVLP�GHOV�($3´� [T1/3,4]

³'HVSUpV��GHV�GHO�PDWHL[�jPELW�PpV�VHFWRULDO��FDOGULD�PLUDU�G¶DSURILWDU�HO
FRQHL[HPHQW�GLYHUVLILFDW�L�SURIXQG�TXH�PROWHV�YHJDGHV�SRGHQ�WHQLU�HOV�($3
UHVSHFWH�GHOV�GLIHUHQWV�FHQWUHV�L�DMXGDU�QR�QRPpV�D�XQD�[DU[D�GH�FRRUGLQDFLy
DPE�VHUYHLV�TXH�DWHQHQ�DOV�FHQWUHV�VL�QR�DMXGDU�TXH��HOV�FHQWUHV�HQWUH�HOOV�HV
FRQHJXLQ�L�FRPSDUWHL[LQ´� [T1/7,3]
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G����O¶($3�KD�GH�SRGHU�RSLQDU�WqFQLFDPHQW�VREUH�VLWXDFLRQV
SVLFRSHGDJzJLTXHV�VHQVH�SRVDU�HQ�SHULOO�OD�FRQWLQXwWDW�GH�OHV�UHODFLRQV�
(Criteri: 5,*25���(48,7$7�

- Els EAP han de poder opinar tècnicament perquè altres òrgans de
l’Administració puguin prendre decisions amb més coneixement de causa

³(Q�JHQHUDO�OD�PDMRU�SDUW�GH�OHV�FRVHV�TXH�SURSRVD�O¶($3�L�HQ�TXH�O¶LQVSHFWRU�KD
GH�IHU�XQ�LQIRUPH�SHUTXq�OD�GHOHJDGD�UHVROJXL��HQ�XQ������GHOV�FDVRV�HOV
LQVSHFWRUV�LQIRUPHQ�IDYRUDEOHPHQW�HO�TXH�KD�SURSRVDW�O¶($3��DL[z�YRO�GLU�TXH�KL
KD�XQD�UHODFLy�GH�FRQILDQoD�SURIHVVLRQDO�QR�QRPpV�GH�TXH�O¶($3��ID�OD�IHLQD�L
GHVSUpV�GLXV��³VL�HOOV�KR�GLXHQ�MD�HVWj�Ep´�VL�QR�TXH�UHDOPHQW�QR�HQ�GXEWHV��HQ
JHQHUDO��GH�TXH�OHV�FRVHV�HVWDQ�EHQ�IHWHV”. [A2/ 4, 2]

³8QD�TXHL[D��HQWUH�FRPHWHV��EDVWDQW�FRQVWDQW��VHULD�HO�³SRF�FRPSURPtV´�HQ
DOJXQD�GHFLVLy�GLItFLO���1R�VH�VL�SHUTXq�XV�VHQWLX�PHGLDWLW]DWV�R�SHO�TXH�VLJXL�
SHUz�VL�TXH�DIORUD�GH�YHJDGHV�DTXHVWD�YLVLy��TXH�IHX�XQD�PLFD��GH�³FRUUHWMD�GH
WUDQVPLVVLy´�GHO�TXH�O¶HVFROD�R�HOV�SDUHV�YROHQ´. [A4/ 3,5]

³-D�VDEHP�TXH�QR�VRX�H[HFXWLXV�L�TXH�DL[z�SRWVHU�XV�GyQD��SHU�SDUW�YRVWUD
VREUH�WRW��SRF�HVSDL�GH�SRGHU�D�O¶HVFROD��3HUz�QR�HV�WUDFWD�G¶DL[z��V¶KDXULD
G¶HVSHUDU�SHU�OHV�IXQFLRQV�TXH�WHQLX�L�OHV�DWULEXFLRQV�TXH�VH�XV�GyQD�HQ�OD
QRUPDWLYD�TXH�IXQFLRQHX�FRP�D�LQVWjQFLD�WqFQLFD��4XH�GHVSUpV�OHV�GHFLVLRQV
OHV�SUHQGUj�TXL�OHV�KDJL�GH�SUHQGUH��SHUz�QR�KDXUtHX�G¶HVWDU�PHGLDWLW]DWV�SHU�OD
VLWXDFLy�GH�O¶HVFROD�R�GH�OD�IDPtOLD´. [A4/ 3,5]

³$TXt�HVWHP�PDOEDUDWDQW�HOV�UHFXUVRV��DPE�DL[z�KDXUtHP�GH�VHU�ULJRURVRV�L
PROWV�GLFWjPHQV�GHOV�TXH�DUULEHQ�QR�HQV�SHUPHWHQ�GLOXFLGDU�Ep´�[A1/7,5]

- L’EAP hauria de poder opinar tècnicament sense posar en perill la relació
amb els centres, les famílies o els serveis amb els que actua

³'HO�TXH�HV�WUDFWD�pV�TXH�FDGD�XQ�SXJXL�WHQLU�L�H[SUHVVDU�OD�VHYD�SRVLFLy�L�SRGHU
VHJXLU�LQWHUYHQLQW�D�IXWXU��SHUTXq��FODU��VL�SHO�IHW�GH�SRUWDU�XQD�FRQWUjULD�HYLGHQW�L
IHU�QH�³FDXVD�EHOÂOL´�KLSRWHTXHV�OD�WHYD�FDSDFLWDW�G¶LQWHUYHQFLy�GH�IXWXU�HQ�DTXHOO
FHQWUH��R�DO�PHQ\V�GXUDQW�XQ�SHUtRGH�SURX�SURORQJDW�GH�WHPSV��WDPSRF�WH�JDLUH
VHQWLW�IHU�KR” [A2/ 5,4]

³OD�HODERUDFLyQ�GH�ORV�GLFWiPHQHV��SRU�SRQHU�XQ�HMHPSOR�GH�pVWH�WLSR�GH
HQFDUJRV��HV�XQ�HQFDUJR�TXH�REVWDFXOL]D�HQRUPHPHQWH�OD�SRVLELOLGDG�GHO�($3
GH�WUDEDMDU�FRQ�OD�HVFXHOD�HQ�UHODFLyQ�D�ORV�QLxRV�GLFWDPLQDGRV��OD�SRVLELOLGDG
GH�WUDEDMDU�FRQ�OD�IDPLOLD��GH�OD�PLVPD�PDQHUD�TXH�XQ�MXH]�QR�SXHGH�VHU�TXLHQ
VHQWHQFLD�HQ�XQD�VHSDUDFLyQ�\�TXLHQ�KDFH�OD�WHUDSLD�IDPLOLDU´� [T2/4,1]

³3DUD�XQ�WUDEDMR�GH�D\XGD�\�SDUD�XQ�WUDEDMR�GH�VHJXLPLHQWR�VH�UHTXLHUH�XQD
SHUVRQD�TXH�QR�VHD�TXLHQ�WLHQH�HQ�VXV�PDQRV�GHFLGLU�R�SURSRQHU�HO�GHVWLQR
HVFRODU�GH�XQ�QLxR�QL�HQ�UHODFLyQ�D�OD�HVFXHOD�QL�HQ�UHODFLyQ�D�OD�IDPLOLD” [T2/6,2]
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- L’EAP hauria de poder treballar les seves opinions amb les persones
implicades i mirar de consensuar-les

³/D�PHYD�H[SHULqQFLD�pV�TXH�O¶($3�QR�GLX�VHPSUH�HO�TXH�GLX�O¶HVFROD��LQFO~V�GH
YHJDGHV�ID�TXH�OHV�SURSRVWHV�MD�FDQYLwQ�HQ�RULJHQ�JUjFLHV�D�OD�VHYD�RSLQLy�L�SHU
WDQW�O¶RSLQLy�GH�O¶HVFROD�L�GH�O¶($3�DUULEHQ�FRP�D�FRLQFLGHQWV�SHUTXq�MD�V¶KD�IHW
XQ�WUHEDOO�SUHYL�G¶DFRUGV´� [A2/ 5,2]

³$O�FRPHQoDPHQW�GH�OHV�8((�KL�KDYLD�OD�SRU�TXH�HOV�GLUHFWRUV�GHOV�FHQWUHV
GHPDQHVVLQ�PROWHV�GHULYDFLRQV�L�TXH�SUHVVLRQHVVLQ�HOV�($3�SHU�IHU�LQIRUPHV�GH
PpV��DPE�HO�WHPSV�DTXHVWD�SRU�V¶KD�HVYDwW�L�VHPEOD�TXH�,(6�L�($3�DFRUGHQ
TXLQV�DOXPQHV�UHTXHUHL[HQ�8((��HV�WUHEDOOD�FRQMXQWDPHQW�L�HV�ID
O¶DFRPSDQ\DPHQW�GHO�FDV´� (A.3 / 2,9)
³TXDQ�IHP�DOJXQ�LQIRUPH�QR�HO�GRQHP�SHU�GHILQLWLX�ILQV�TXH�QR�O¶KD�SRJXW�VLJQDU
HO�WXWRU�R�DOJ~�GH�O¶HTXLS�GLUHFWLX�GHO�FHQWUH��VRYLQW�KL�SRVHP�HO�PHPEUHW�GH
O¶HVFROD�L�GH�O¶($3´ [E4/ 6,2]

- L’opinió tècnica dels EAP hauria de ser realista

³'H�YHJDGHV�OD�³LQGHSHQGqQFLD´�GHOV�SURIHVVLRQDOV�GH�O¶($3�UHVSHFWH�GH
O¶DGPLQLVWUDFLy�V¶HQWpQ�G¶DTXHVWD�PDQHUD�L�HV�FUHD�XQD�VLWXDFLy�GLItFLO�SHUTXq
O¶($3�ID�XQD�SUHVFULSFLy�GH�UHFXUVRV�SRF�IOH[LEOH�L�UHDOLVWD��6HULD�ER�TXH�HOV
SURIHVVLRQDOV�GHOV�($3�IRVVLQ�FRQVFLHQWV�TXH�HOV�UHFXUVRV�VyQ�OLPLWDWV�L�SRWVHU
XQD�GHPDQGD�H[FHVVLYD�D�OD�SUjFWLFD�SRW�SHUMXGLFDU�O¶HVFRODULW]DFLy�GH�O¶DOXPQH
HQ�XQ�OORF�RQ�KDXULD�HVWDW�EHQ�DWqV´. (A.3 / 3,5)

G����&DO�PDQWHQLU�XQD�DFWLWXG�GH�SUXGqQFLD�SURIHVVLRQDO�HQ�OHV
LQWHUYHQFLRQV
(Criteri: 358'Ê1&,$�352)(66,21$/�

- Cal procedir amb tacte i respecte en la relació amb el professorat, alumnes i
famílies

³VHU�PROW�FDXW�D�O¶KRUD�GH�IHU�VHJRQV�TXLQHV�LQWHUYHQFLRQV�HQ�TXH�HV�GHPDQD�DO
SURIHVVRUDW�TXH�SRVL�HQ�SUjFWLFD�FRVHV�TXH�HQ�UHDOLWDW�VyQ�GLItFLOV´ [C6/ 5,7]

³D�PL�PRGR�GH�YHU�HV�PX\�LQWHOLJHQWH��OD�QHFHVLGDG�GH�SHGLU�SHUPLVR�DO�DOXPQR
SDUD�TXH�KDEOH�FRQ�OD�SURIHVVLRQDO�GHO�($3��1R�VH�SXHGH�SODQWHDU�TXH�DOJXLHQ
SXHGD�DFWXDU�SDUD�SRGHU�D\XGDU�VL�OD�RWUD�SHUVRQD�HVWi�EORTXHDGD´. [C4/ 4,2]
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³+D�KDELGR�PXFKtVLPR�UHVSHWR�KDFLD�HO�DOXPQR��HQWUH�RWUDV�FRVDV�SRUTXH�FRQ
pO�QR�KDEtDQ�WHQLGR�QLQJ~Q�FRQIOLFWR�SUHYLR�\�HVR�WH�DEUH�PXFKDV�SXHUWDV�D�QLYHO
KXPDQR,” [C4/ 4,3]

³ODV�SHUVRQDV�FRQ�ODV�TXH�KH�WUDEDMDGR�GH�ORV�($3��«��KDQ�VLGR�PX\�SUXGHQWHV
HQ�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�TXH�KDQ�KHFKR�FRQ�HO�HTXLSR�GRFHQWH��SLHQVR�TXH�pVD�KD
GH�VHU�WDPELpQ�OD�OLQHD´. [C4/4,5]

- Cal tenir molta cura en l’ús i la custòdia de la informació a la que l’EAP té
accés

Potser també  seria important tenir un codi deontològic (encara que els EAP no
són una professió liberal) perquè s’accedeix a molta informació reservada, [...]
una persona de l’EAP hauria de poder, en determinats casos, demanar empara
en el seu estatut jurídic o en el seu codi deontològic per no dir determinada
informació o per inhibir-se en determinat cas quan l’obligués a fer una cosa que
va en contra dels principis, no personals, si no dels principis per als què ha
estat creat l’EAP. [A2/7,3]

³HO�FKDYDO�VH�DEUH�FXDQGR�HQWLHQGH�TXH�OR�TXH�YD�D�GHFLU�QR�YD�D�LU�D�SDUDU�D
VHJ~Q�TXLHQ��TXH�QR�VH�YD�D�KDFHU�XVR�HQ�HO�VHQWLGR�GH�DODUPDU�D�ORV�SDGUHV�����
L�SLHQVR�TXH�VL�TXH�HVRV�SDFWRV�VyQ�QHFHVDULRV´��[C4/ 4,3]

- És important que els missatges que centres, EAP, serveis, Administració
adrecen als usuaris siguin coherents.

G����eV�LPSRUWDQW�TXH�HQ�OHV�WDVTXHV�TXH�GHVHQYROXSD�O¶($3�V¶DMXVWL�OD
GHGLFDFLy�L�O¶HVIRUo�D�O¶REMHFWLX�SUHWqV
(Criteri:  )81&,21$/,7$7�

- És important tenir clar quina és la finalitat de cada tasca i mirar d’acomplir-la
rigorosament

³6HULD�ER�PLUDU�G¶DILQDU�PLOORU�HQ�OD�GHVFULSFLy�GHOV�DOXPQHV�DPE�QHFHVVLWDW
HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV��VREUH�WRW�TXDQ�HV�GHPDQD�DOJXQ�WLSXV�GH�UHFXUV�SHUTXq
GHV�G¶DTXt�SXJXHP�EXVFDU�HO�UHFXUV�PpV�DGLHQW�L�FDO�IHU�KR��D�PpV��DPE�DTXHOO
SULQFLSL�GH�UHDOLVPH�GHO�TXH�SDUOjYHP�SHUTXq�HOV�($3�WDPEp�VyQ�$GPLQLVWUDFLy
L�KDQ�GH�FRPSUHQGUH�HOV�OtPLWV�GH�OHV�SRVVLELOLWDWV�GH�GRWDFLy�GH�UHFXUVRV´�  (A.3
/ 3,9)

³FDO�GHILQLU�SHUILOV�G¶DOXPQHV��SHU�GLIHUHQFLDU�HOV�TXH�VyQ�HVWULFWDPHQW�SUREOHPHV
GH�FRQGXFWH�GHOV�TXH�SXJXLQ�SDWLU�PDODOWLHV�PHQWDOV��(OV�SURIHVVLRQDOV�GH�OHV
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8((�GLXHQ�TXH�QR�SRGHQ�IHU�VH�FjUUHF�G¶DTXHVWV�~OWLPV��SHU�WDQW�DQLULD�Ep�TXH
HOV�($3�SRJXHVVLQ�GHILQLU�PLOORU�HQ�HOV�VHXV�LQIRUPHV�DTXHVWV�DVSHFWHV´�
>$�������@

³'H�IHW�QR�GHPDQHP�D�O¶($3�TXH�SRVL�PROW�FRQWLQJXW�HQ�DTXHOOV�LQIRUPHV�SHUz
VL�TXH�VLJXL�SUHFtV�SHU�D�DTXHOO�DOXPQH�HQ�FRQFUHW´ [A.3 / 2,7]

³&UHF�TXH�HOV�($3�KDXULHQ�GH�YHWOODU�SHU�VHU�FXURVRV�HQ�HOV�LQIRUPHV�
GDUUHUDPHQW�FRPHQFHP�D�YHXUH�LQIRUPHV�PROW�³WLSLILFDWV´��>$��������@

³TXH�HOV�GLFWjPHQV�GRQLQ�UHVSRVWD�D�OHV�H[SHFWDWLYHV�GHO�FHQWUH�L�D�OHV
H[SHFWDWLYHV�GH�O¶$GPLQLVWUDFLy�D�O¶KRUD�G¶RIHULU�O¶DWHQFLy�L�TXH�DTXHOOHV�FRVHV
TXH�V¶H[SOLTXHQ�DO�GLFWDPHQ�SXJXLQ�UHDOPHQW�VHU�~WLOV�D�OD�JHQW�TXH�HOV�UHS”
[A1/3,1]

³8Q�DOWUH�DVSHFWH�SRGULD�VHU�WRWD�OD�SUHYLVLy�GH�QHFHVVLWDWV��&UHF�TXH�KHP�GH
VHJXLU�WUHEDOODQW�EDVWDQW�WRW�DTXHVW�DVSHFWH�GH�OD�SUHYLVLy�GH�QHFHVVLWDWV��QR�VH
VL��D�O¶KRUD�GH�IHU�HOV�GLFWjPHQV��SHU�H[HPSOH��VRP�SURX�ULJRURVRV�HQ�GHWHUPLQDU
OHV�QHFHVVLWDWV�TXH�WHQLP�GH�FDUD�D�XQ�DOXPQH�L�O¶DSURILWDPHQW�GHOV�UHFXUVRV�´
[A1/ 7,5]

- És important que l’esforç i la dedicació a les tasques s’ajustin a la seva
utilitat

³0ROWHV�YHJDGHV�FUHXV�TXH�QR�HV�FRUUHVSRQ�OD�TXDQWLWDW�GH�WHPSV�TXH�KL
GHGLTXHV�DPE�O¶HIHFWLYLWDW�UHDO�TXH�WHQHQ��$OJXQ�DVSHFWH�pV�SRVLWLX�SHUz�VRYLQW
HW�VHQWV�PROW�³EXUzFUDWD´� [E1/ 5,1]

³/D�FODX�VHULD�YDORUDU�OD�XWLOLWDW�UHDO��OD�UHQWDELOLWDW�GH�OD�IHLQD�
6HJXUDPHQW�VHULD�PLOORU�IHU�GRFXPHQWV�PpV�VHQ]LOOV�TXH�QR�QHFHVVLWHVVLQ�WDQW
GH�WHPSV��HQ�HOV�FDVRV�HQ�TXH�QRPpV�HV�WUDFWD�G¶XQ�WUjPLW�DGPLQLVWUDWLX��
'H�YHJDGHV��D�PpV��HQV�VHPEOD�TXH�HQV�GRQHQ�PROWD�SUHVVD�D�QRVDOWUHV�SHUz
HO�GRFXPHQW�DUULED�DOV�FHQWUH�PROW�PpV�WDUG�TXDQ�WX�MD�HOV�KDV�GRQDW�OD
LQIRUPDFLy´. [E1/ 5, 3-4-5]

³3HO�TXH�ID�DOV�GLFWjPHQV��,QWHQWHP�YLXUHX�HQ�HO�VHQWLW�TXH��VL�KR�SRGHP�IHU�Ep�
DL[z�SRW�VHU�LPSRUWDQW�SHU�OD�KLVWzULD�GHO�QHQ��SHU�GLU�HO�TXH�QHFHVVLWD�L�HQ�OD
UHODFLy�DPE�HOV�SDUHV��(O�TXH�SDVVD�pV�TXH�GHVSUpV�pV�EXURFUDWLW]D�PROW�
SHUTXq�DOV�FHQWUHV�HOV�DUULED�WDUG�L�PDODPHQW��QR�V¶XWLOLW]D�VHPSUH
DGHTXDGDPHQW��3HUz�QRVDOWUHV��GRQDW�TXH�VRP�HOV�H[SHUWV�HQ�DVSHFWHV
G¶DYDOXDFLy��YROHP�IHU�KR��HO�Pj[LP�GH�Ep�
$OWUHV�WLSXV�G¶LQIRUPHV�FRP�DUD�HOV��G¶,QFRUSRUDFLy�WDUGDQD�DFDEHQ�VHQW�PROW
EXURFUjWLFV�SHU�TXq�GH�IHW�QR�VHUYHL[HQ�GH�UHV�MD�TXH�QR�UHSUHVHQWHQ�PpV�QL
PHQ\V�UHFXUVRV��SHU�WDQW�VDS�JUHX��SHUz�TXDQ�HV�SRJXW�IHU�KR�L�IHU�KR�Ep�DPE
O¶HQWUHYLVWD�DPE�O¶LQWHUSUHW�L�OD�IDPtOLD�VH�VHQW�DFROOLGD��HW�VHQWV�Ep�DPE�HO�SURFpV
TXH�KD�HVWDW�~WLO�SHU�D�WX�L�SHU�D�OD�IDPtOLD´. [E2/ 2, 3-4]
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- Caldria controlar la tendència progressiva a la burocratització

³7DPEp�KDXUtHP�G¶LQFORXUH�[entre les feines poc satisfactòries]�WRWHV�OHV�IHLQHV
TXH�QR�WHQHQ�XWLOLWDW��FRP�DUD�HO�����GH�OD�SDSHUDVVD��GH�OHV�UHXQLRQV��GHO�SOD
GH�IRUPDFLy�GH�OD�]RQD��GH�OHV�FRPLVVLRQV�GH�PDWULFXODFLy�TXH�QR�WH�FDS�VHQWLW
DTXt�«��GH�OHV�UHXQLRQV�TXH�HW�FRQYRTXHQ�D�%DUFHORQD�SHU�SHUGUH�HO�WHPSV�����
GHPDQGHV�TXH�YHLHP�D�QDQRV�SHU�IHU�LQIRUPHV�SHU�GHPDQDU�PpV�UHFXUVRV�����
FRVHV�G¶DTXHVWHV�´�[E.3/ 7, 5]

³&UHR�TXH�HO�SURFHVR�GH�QRUPDWLYD�TXH�KD�VHJXLGR�OD�YLGD�GH�ORV�($3�HVWRV
~OWLPRV�DxRV�KD�FRQGXFLGR��\R�FUHR�TXH�D�FRQWUDSHOR�GH�ORV�SURIHVLRQDOHV��D
XQD�SURSXHVWD�FDGD�YH]�PDV�EXURFUDWL]DQWH�GH�VX�WUDEDMR´��>7������@

³WHQLP�XQD�JUDQ�SUHVVLy�SHU�IHU�LQIRUPHV�G¶DOXPQHV�SHUTXq�HVWLJXLQ�FDWDORJDWV�L
GHPDQDU�UHFXUVRV������DTXHVWD�pV�XQD�DOWUD�KLVWzULD�TXH�DIHFWD�D�OHV�IXQFLRQV��VL
KHP�GH�IHU�FDV�DO�'HSDUWDPHQW�G¶(QVHQ\DPHQW�TXH�pV�TXL�HQV�PDQD�L�HQV
SDJD��QR�SRGHP�GLU�TXH�QR�D�DTXHVW�WLSXV�GH�GHPDQGHV���SHUz�FODU�DTXt�KL�KD
XQD�IHLQD�LPSUHVVLRQDQW�SHU�UHGHILQLU�WRW�DL[z��HOV�FULWHULV�SHOV�TXDOV�HO
'HSDUWDPHQW�GLX�FRP�V¶KDQ�GH�IHU�HOV�LQIRUPHV�R�HQ�TXLQV�PRPHQWV��DL[z�pV�XQ
³FDFDR´�L�FUHD�XQHV�DPELJ�LWDWV�L�XQHV�WHQVLRQV�HQWUH�HOV�SURIHV�L�QRVDOWUHV´
[E4/ 5,2]

³7DPEp�HQV�SUHRFXSHQ�FRVHV�LQWHUQHV�GHO�WUHEDOO�GHOV�($3��FRP�DUD�O¶DYDODQW[D
TXH�HQV�WUREHP�HQ�DTXHVWV�PRPHQWV�GH�GHPDQGD�G¶LQIRUPHV´ [E4/ 6,4]

G����&DO�GHILQLU�FRP�HV�GHL[D�FRQVWjQFLD�GH�OD�IHLQD�IHWD�HQ�FDGD�jPELW
G¶LQWHUYHQFLy
(Criteri: 75$d$%,/,7$7���3(50$1Ê1&,$�

- És important que l’EAP deixi constància de la feina feta perquè no es perdin
les seves aportacions

8QD�DOWUD�T�HVWLy�VHULD�³HVFULXUH´��MR�FUHF�TXH�HOV�($3�HVFULXHQ�SRF��«�
$OHVKRUHV�HQWUH�TXq�pV�XQD�WDVFD�XQD�PLFD�³HWqULD´�DTXHVWD�GH
O¶DVVHVVRUDPHQW��L�TXH�QR�V¶HVFULX�JDLUH�������O¶DOWUD�WDVFD�G¶DYDOXDFLy�GHOV
DOXPQHV�VL�TXH�TXHGD�HVFULWD�HQ�HOV�GLFWjPHQV��SHUz�GHVSUpV�KL�KD�TXDQWLWDW�GH
IHLQD�TXH�HV�ID�L�TXH�QR�HV�UHIOHFWHL[�HQ�OORF� [A4/3,4]

³1RVDOWUHV�KHP�GLVVHQ\DW�XQD�DJHQGD�HO�TXH�DQRPHQHP�XQ�³FXDGHUQR�GH
ELWiFROD´�RQ�DQHP�UHJLVWUDQW�WRWD�OD�LQWHUYHQFLy�TXH�IHP�HQ�HOV�FHQWUHV�
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1RVDOWUHV�HQV�UHXQLP�FDGD�VHWPDQD�DPE�XQ�UHSUHVHQWDQW�GH�O¶HTXLS�GLUHFWLX�
VREUH�WRW�D�SULPjULD��DOHVKRUHV�HV�YD�GHILQLQW�O¶DJHQGD�L�YD�TXHGDQW�UHJLVWUDW�
DL[z�KR�Wp�HO�GH�O¶($3�L�HO�UHSUHVHQWDQW�GHO�FHQWUH´ [E4/ 5,3]

- És important que s’escriguin les actuacions fetes respecte a un alumne
perquè es puguin seguir.

³7DPSRF�pV�SRVVLEOH�UHJLVWUDU�KR�WRW�SHUTXq�HQV�SDVVDUtHP�PpV�WHPSV�HVFULYLQW
TXH�WUHEDOODQW��3HUz�DL[z�IDULD�TXH�OD�IHLQD�GHOV�($3�IRV�PpV�IjFLO�GH�VHJXLU�L�SHU
DO�FHQWUH�WDPEp�pV�XQ�SXQW�GH�UHIHUqQFLD�WRW�HO�TXH�O¶($3�KD�DQDW�HVFULYLQW�VREUH
DTXHOO�DOXPQH��VREUH�DTXHOO�JUXS���´� [A4/3,4]

³+L�YD�KDYHU�PHVWUHV�TXH�GHPDQDYHQ�PpV�LQIRUPDFLy�HVFULWD�SHU�SDUW�GH�O�µ($3
VREUH�HOV�DOXPQHV�TXH�KD�YDORUDW´. [C3/ 4,3]

³SDUHFH�TXH�KD\�XQD�UHWLFHQFLD�D�KDFHU�LQIRUPHV�TXH�GHWHUPLQHQ�DO�FKDYDO��<R
SLHQVR�TXH�HVR�HV�XQ�HUURU��HQ�ORV�FHQWURV�GH�VHFXQGDULD�QR�VH�UHFLEH�SHRU�D
XQ�FKDYDO�SRUTXH�WUDLJD�XQ�LQIRUPH�HQ�HO�TXH�GLJD�TXH�WLHQH�XQDV�QHFHVLGDGHV
HGXFDWLYDV�HVSHFLDOHV “ [C4/ 8,1]

³GH�YHJDGHV�GHPDQHP�TXH�VLJXL�DOJ~�GH�O¶HVFROD�TXL�SUHQ�QRWD�GHOV�DFRUGV�GH
VHJXLPHQW��KL�KD�HVFROHV�TXH�HOV�SURIHV�WHQHQ�XQ�IXOO�GH�UHJLVWUH�L�MR�WLQF�HO�PHX
L�GHVSUpV�HQ�XQ�PRPHQW�GHWHUPLQDW�HV�SRGHQ�FRQWUDVWDU´ [E4/6,2]
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(����62%5(�)250(6�'¶,17(59(1&,Ï�$/6�&(175(6

H����eV�LPSRUWDQW�OD�SRVLFLy�GH�O¶($3�FRP�³H[WHUQ´�DOV�FHQWUHV�L�VHQVH
UHODFLy�MHUjUTXLFD�
�&ULWHUL��ALTERITAT�

- La posició externa permet a l’EAP prendre distància de les situacions i
assessorar des de la perspectiva

³O¶($3�Wp�DTXHVWD�FDUDFWHUtVWLFD�G¶H[WHUQDOLWDW�TXH�WRW�L�HVWDU�WUHEDOODQW�FRO]H�D
FRO]H�DPE�HOV�SURIHVVRUV��HOV�GLUHFWRUV��HOV�DOXPQHV�L�OHV�IDPtOLHV��V¶KR�PLUHQ
WDPEp�GHV�GH�IRUD�VHQVH�HVWDU�FDGD�GLD�HQ�OD�VLWXDFLy�L�DL[z�HOV�KL�GyQD�XQ
PDWtV�G¶LQGHSHQGqQFLD´� [A2/ 5,2]

³VHUtDQ�GRV�FRQGLFLRQHV�IDYRUDEOHV�
3RU�XQ�ODGR�OD�PXOWLSURIHVLRQDOLGDG
3RU�RWUR�ODGR�XQD�FRQGLFLyQ�TXH�\R�FUHR�TXH�HV�~WLO�SHUR�TXH�HVWi�WRGDYtD�SRFR
GHILQLGD�\�TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ��OD�FRQGLFLyQ�GH�³H[WHUQR´�D�OD�LQVWLWXFLyQ.”
[T2/ 1,3]

³SODQWHDUVH�XQ�WLSR�GH�LQWHUYHQFLyQ�LQVWLWXFLRQDO��TXH�QR�TXLHUH�GHFLU�KDFHU�XQ
DQiOLVLV�LQVWLWXFLRQDO��VLQy�KDFHU�XQD�OHFWXUD�GH�ORV�SUREOHPDV��HVWR�VROR�VH
SXHGH�KDFHU�VL�XQR�WLHQH�XQD�FRQGLFLyQ�GH�H[WHULRU�TXH�OH�SHUPLWH�WHQHU
GLVWDQFLD�HQ�ODV�OHFWXUDV�\�WHQHU�XQDV�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�GH�DVHSVLD�\�GH
QHXWUDOLGDG´.[T2/1,4]

³(O�TXH�GLIHUHQFLD�pV�OD�SRVLFLy�HQ�OD�TXH�V¶HVWj��HQ�OD�GLVWjQFLD�TXH�HV�SRW
SUHQGUH�GHOV�SUREOHPHV��OD�SRVVLELOLWDW�GH�FRQWDFWDU�DPE�VHUYHLV�H[WHULRUV.”
 [A1/ 4,5]

- La posició externa permet a l’EAP fer aportacions i comentaris diferents que
si estigués dins la Institució

³/D�SHUVRQD�GH�O¶($3�WH�XQD�SRVWXUD�LQFzPRGD�SHUTXq�YH�GH�IRUD��SHUz�SHU�DOWUD
EDQGD�SUHFLVDPHQW�SHU�DL[z�HV�SRW�SHUPHWUH�RSLQDU�R�GLU�FRVHV�GHV�G¶XQD
SRVLFLy�SRF�LPSOLFDGD�L�VRYLQW�QHXWUDO´ [C6/ 1,3]

³pV� SRVVLEOH� TXH� FRP� D� SVLFRSHGDJRJD� � SXJXLV� GLU� FRVHV� SHUTXq� HWV� GRFHQW
FRP�HOOV�L�WHQV�HOV�QDQRV�D�OD�FODVVH�L�SRWV�GLU�FRVHV�TXH�QR�DFFHSWDULHQ�G¶DOJ~
GH�IRUD��(Q�FDQYL�FRP�D�HDSHUD�SRWV�GLU�DOJXQHV�FRVHV�TXH�QR�VHULHQ�SRVVLEOH
GHV�GH�GLQV´ [C6/5,2]

³([DFWH��DTXHVWD�pV�OD�FODX��XQ�SVLFRSHGDJRJ�GH�FHQWUH�QR�OL�DQLUj�D�GLU�D�XQ
FRPSDQ\�VHX�VHJRQV�TXq�L�HO�GH�O¶($3�SRWVHU�VL��$OHVKRUHV�DTXt�VL�TXH�KDV�GH
WHQLU�FODU�DTXHVW�SDSHU�H[WHUQ��$TXHVWD�SRVLFLy�SRW�VHU��GH�YHJDGHV��LQFzPRGD
SHU�DO��FHQWUH�SHUTXq�SRW�SRVDU�HQ�T�HVWLy������L�HOV�GLUHFWRUV�WHQGHL[HQ�D�SUHIHULU
TXH�HOV�GRWLQ�GH�SURIHVVRUV�TXH�QR�WHQLU�DVVHVVRUDPHQWV�H[WHUQV´��[A1/ 4,4]
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³(Q�DTXHVW�VHQWLW�FUHXHQ�TXH�OD�SRVLFLy�G¶H[WHUQ�TXH�WH�O¶($3�IDFLOLWD�DTXHVW
WLSXV�G¶DSRUWDFLRQV��FUHXHQ�TXH�QR�VHULD�HO�PDWHL[�VL�HVWLJXpV�LQFOzV�DO�FHQWUH�D
WHPSV�FRPSOHUW´ [C3/2,4]

- La posició no jeràrquica permet intervenir millor en certes situacions

³8QD�DOWUD�FRVD�TXH�HP�YDLJ� WUREDU�DOV�FHQWUHV�pV�TXH�HOV�DOXPQHV��VREUH�WRW
HOV�GH�EDW[LOOHUDW��HP�YHQLHQ�D�YHXUH�PpV�TXDQ�DQDYD�FRP�HDSHUD�TXH�TXDQ
YDLJ�HVWDU�GH�SVLFRSHGDJRJD��&RP�D�SVLFRSHGDJRJD�HUD�XQD�SURIHVVRUD�L�FRP
HDSHUD�HUD�XQD�SHUVRQD�H[WHUQD�TXH�YH�XQ�GLD�D�OD�VHWPDQD��HUD�OD�SVLFzORJD.“
[C6/ 4,7]

³+DUtD�IDOWD�XQD�GHILQLFLyQ�FODUD�\�UDFLRQDO�GH�OD�GHSHQGHQFLD�MHUiUTXLFD��&UHR
TXH�pVWD�HV�XQD�FXHVWLyQ�TXH�QHFHVLWD�PHMRUDU�SRUTXH��DXQTXH�HQ�OD�QRUPDWLYD
HVWp�FODUR�TXH�ORV�($3�GHSHQGHQ�GH�LQVSHFFLyQ�R�FRPR�VHD��FUHR�TXH�QR�HV�QL
FODUR�SDUD�ORV�GLUHFWLYRV�GH�ODV�HVFXHODV�QL�SDUD�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��FUHR�TXH
HVWH�HV�XQ�WHPD�D�UHYLVDU�\�D�GHILQLU��7DO�FRPR�HVWi�IRUPXODGR�D\XGD�SRFR�\
FRQIXQGH´� [T2/ 1,3]

³$UD�VH¶Q�SDUOD�PROW�GH�PHGLDFLy��SRWVHU�pV�XQD�PLFD�HO�WHPD�GH�PRGD��3HUz�HO
TXH�HVWj�FODU�TXH�TXDQ�KL�KD�DOJXQ�FRQIOLFWH�JUHX�DQLULD�Ep�TXH�DOJ~�SRJXpV
LQWHUFHGLU�KL�L�PROW�SUREDEOHPHQW�QR�KR�SRW�IHU�DOJ~�GHO�FHQWUH������DTXHVW�SDSHU
O¶KD�GH�IHU�LQVSHFFLy"�3RGULD�VHU��SHUz��LQVSHFFLy�WDPEp�pV�TXL�DFDED�SRGHQ
VDQFLRQDU�L�DL[z�HO�SRVD�HQ�XQ�SDSHU�QR�JDLUH�DGHTXDW��pV�FRPSOLFDW´ [A1/ 5,3]

³OD�QRVWUD�ILJXUD�QR�HV�SRW�GHVGREODU��VRYLQW�VRP�OD�SURIHVVRUD��OD�GLUHFWRUD�������D
PpV�GH�VHU�SURIHVVRUV�G¶jUHD�WHQLP�DOWUHV�UHVSRQVDELOLWDWV�L�O¶DOXPQH�LGHQWLILFD
PROWHV�YHJDGHV�HO�WHX�FjUUHF�DPE�XQHV�DFWXDFLRQV��SRWVHU�VHUjV�HO�TXH�FULGDUj
HOV�SDUHV�VL�KL�KD�SUREOHPHV��R�HO�TXH�HO�FULGDUj�DO�GHVSDW[�HQ�XQ�PRPHQW
GHWHUPLQDW������DL[z�HW�SRW�IHU�GLItFLO�DFRVWDU�WH�D�HOO��$TXt�OD�ILJXUD�GH�O¶(DS�pV
GHWHUPLQDQW�SHU�D�IHU�DTXHVWD�WDVFD�«��KR�SRW�IHU�HQ�XQD�SRVLFLy�PLOORU�TXH�OD
QRVWUD��GRQDW�TXH�HQ�~OWLPD�LQVWjQFLD�QR�KD�GH�SRVDU�QRWHV��QR�pV�XQD�SHUVRQD
TXH�GHVSUpV�QHFHVVjULDPHQW�YDJL�D�H[SOLFDU�DOV�SDUHV�TXH�OL�KD�GLW´� [C4,12]

³O¶($3��pV�XQD�SHUVRQD�TXH�Wp�DTXHVWD�SRVLFLy�SULYLOHJLDGD�SHU�DERUGDU�GHV�GH
IRUD�DTXHVWV�WHPHV��OD�SUjFWLFD�HQV�GLX�TXH�O¶DOXPQH�V¶REUH�PROW�PpV�L�DFDED
H[SOLFDQW�FRVHV�TXH�HQV�SRGHQ�DMXGDU´ [C4/ 1,3]

H����/D�SUHVqQFLD�GH�O¶($3�HQ�HOV�FHQWUHV�KD�GH�VHU�GH�OODUJD�GXUDGD�L
VLVWHPjWLFD
(Criteri: P5(6Ê1&,$���352;,0,7$7)

- Els professionals dels EAP han d’assistir al centre durant períodes llargs de
temps per donar continuïtat a la feina i que el centre hi pugui comptar
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³'HSqQ�IRUoD�GHOV�HTXLSV�GLUHFWLXV��VREUH�WRW�HQ�O¶DVSHFWH�GH�FRQVROLGDFLy�GH
IHLQHV�DO�OODUJ�GHO�WHPSV��1RVDOWUHV�WDPEp�KHP�GH�SURFXUDU�GRQDU�FRQWLQXwWDW�D
OHV�WDVTXHV�HQFDUD�TXH�FDQYLw�HO�SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3��eV�LPSRUWDQW�TXH
HVWLJXHP�G¶DFRUG�HQ�OHV�OtQLHV�EjVLTXHV�GH�WUHEDOO´� [E1/ 3,3]

³eV�LPSRUWDQW�OD�GLVSRQLELOLWDW��WX�KL�KDV�GH�VHU�L��D�PpV��DPE�FRQWLQXwWDW�L
VLVWHPDWLFLWDW��3HUz�WDPEp�TXH�TXHGL�FODU�TXH�WX�QR�HWV�HO�UHVSRQVDEOH�GH
O¶DOXPQH´� [E2/ 3,4]

³$PE�HO�WHPSV�KHP�DQDW�DSUHQHQW�D�IHU�GHPDQGHV�PROW�FRQFUHWHV��TXH�HV�SXJXL
WHPSRUDOLW]DU�HQ�XQ�FXUV��SHUTXq�VL�HO�FXUV�SURSHU�QR�KL�pV�DTXHOOD�SHUVRQD�
DOPHQ\V�TXH�D�O¶HVFROD�TXHGL�DOJXQD�FRVD���.” [C1/ 2,3]

³6L�KL�KD�PROWD�LPSOLFDFLy�SHU�SDUW�GH�O¶($3��HOV�FHQWUHV�DFDEHQ�FRPSWDQW�DPE
DTXHVW�VHUYHL�G¶XQD�IRUPD�QDWXUDO�L�IUHT�HQW��)LQV�L�WRW�CSRGHQ�DUULEDU�D�FRPSWDU�
KL�PpV�TXH�DPE�HO�SVLFRSHGDJRJ�GHO�FHQWUH��VREUH�WRW�VL�DTXHVW�SURIHVVRU�YD
FDQYLDQW�L�OD�SVLFRSHGDJRJD�QR´�[C6/ 2,5]

³HV�SRW�WUHEDOODU�PROW�PLOORU�TXDQ�SRUWHV�WHPSV�WUHEDOODQW�HQ�XQD�HVFROD��'H�OD
PDWHL[D�PDQHUD�FUHF�TXH�pV�LPSRUWDQW�DQDU�DOV�FHQWUHV�DPE�XQD�SHULRGLFLWDW
FXUWD��FRP�D�PtQLP�XQ�FRS�SHU�VHWPDQD�´� [E4/ 5,1]

- La assistència llarga i regular dels EAP afavoreix poder actuar amb
coneixement del context

³O¶($3�Wp�O¶DYDQWDWJH�GH�WHQLU�XQD�GHGLFDFLy�PROW�UHJXODU�DOV�FHQWUHV�OD�TXDO�FRVD
ID�TXH��QR�QRPpV�SXJXL�LQIRUPDU�G¶XQD�VLWXDFLy�L�GHO�TXH�OL�FRQYp�D�DTXHOOD
FULDWXUD��VL�QR�TXH�KR�SRW�IHU�G¶XQD�PDQHUD�FRQWH[WXDOLW]DGD�HQ�UHODFLy�DO�FHQWUH
RQ�HVWj�R�DO�TXH�SRW�DQDU�L�DL[z�OL�GyQD�XQ�SOXV�TXDQW�D�OD�SURSRVWD�TXH�pV�PROW
LPSRUWDQW´� [A2/ 4,4]

- Cal una assistència sistemàtica i freqüent perquè la feina es basi en la
col·laboració i sigui eficaç

³TXH�XQD�SHUVRQD�TXH�ID�XQD�YLVLWD�G¶XQ�PDWt�DO�FHQWUH�ID�PROW�GLItFLO�TXH�OD�VHYD
WDVFD�SXJXL�WHQLU�XQD�LQFLGqQFLD�HQ�OD�YLGD�GHO�FHQWUH�L�HQ�OHV�GHPDQGHV�TXH�HV
IDULHQ�D�O¶($3´. [C2/ 1,4]

³XQD�SHUVRQD�TXH�YH�GHV�GH�IRUD�L�TXH�KD�G¶HQWUHYLVWDU�VH�DPE�HO�QDQR�����
FRQqL[HU�OD�IDPtOLD�������OD�GLVWjQFLD�HQ�HO�WHPSV�GH�VHWPDQD�HQ�VHWPDQD��L�TXH
SHU�TXDOVHYRO�FRVD�TXH�SXJXL�VXFFHLU�V¶DOODUJD�D�TXLQ]H�GLHV��HQV�WUREHP�TXH
UHVXOWD�LQHILFDo�´ [C2/ 2,1]

“WDPEp�VHULD�ER�TXH�O¶($3�SRJXpV�GHGLFDU�PpV�WHPSV�G¶DWHQFLy�GLUHFWD�D�FDGD
HVFROD�SHU�SRGHU�IHU�XQ�DVVHVVRUDPHQW�PpV�VHJXLW” [C3/1,6]
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H����&DOHQ�PHFDQLVPHV�SHUTXq�O¶DVVHVVRUDPHQW�GH�OODUJD�GXUDGD�DOV
FHQWUHV�QR�SURYRTXL�UXWLQLW]DFLy�R�SqUGXD�GH�SHUVSHFWLYD�
(Criteri: 3(563(&7,9$)

- És important establir mecanismes d’avaluació de les tasques de
collaboració amb els centres

³1RVDOWUHV�HQV�UHXQLP�FDGD�VHWPDQD�DPE�XQ�UHSUHVHQWDQW�GH�O¶HTXLS�GLUHFWLX�
VREUH�WRW�D�SULPjULD��DOHVKRUHV�HV�YD�GHILQLQW�O¶DJHQGD�L�YD�TXHGDQW�UHJLVWUDW�
DL[z�KR�Wp�HO�GH�O¶($3�L�HO�UHSUHVHQWDQW�GHO�FHQWUH´ [E4/ 5,3]

³>FDOGULD�YHXUH@�TXLQ�JUDX�GH�FRQVLVWqQFLD�R�SHUPDQqQFLD�Wp�HQ�HO�FHQWUH�OD�IHLQD
TXH�GHV�GH�ID����DQ\V�HVWj�IHQW��D�SULPjULD��O¶($3��'LF�DL[z�SHUTXq�GH�YHJDGHV
PLUDQW�HOV�3ODQV�GH�7UHEDOO�GHOV�($3�YHXV�FRP�GHV�GH�ID�DQ\V�V¶HVWj�LQWHUYHQLQW
HQ�HO�PDWHL[�jPELW�”[A4/3,1]

- Cal planificar les tasques de manera que es puguin seguir les seves
variacions

³&DOGULD�WUHEDOODU�FRP�SHU�³SURJUDPHV´�TXH�HV�FRPHQFHQ�L�V¶DFDEHQ��WRWKRP
TXHGDULD�PpV�WUDQTXLO�L�HV�SRGULD�DYDOXDU�PLOORU´ [A4/ 3,2]

“GHV�GHO�PHX�SXQW�GH�YLVWD��OD�PDQHUD�GH�GRQDU�UHVSRVWD�VHULD�DPE�SURJUDPHV�
pV�D�GLU�IRFDOLW]DQW�OD�UHVSRVWD�D�DTXHOOD�QHFHVVLWDW�DPE�XQ�SURJUDPD�HVWDEOHUW
DPE�XQ�SULQFLSL�L�XQ�ILQDO�«��/HV�HVFROHV�DPE�DTXHOO�SURJUDPD�G¶LQWHUYHQFLy�MD
KDXULHQ�G¶DVVXPLU�KR�G¶DOJXQD�PDQHUD��pV�D�GLU�DVVLPLODU�OHV�DSRUWDFLRQV��HOV
PDWHULDOV��OHV�HVWUDWqJLHV��OHV�UHIOH[LRQV��TXH�HOV�SRJXpVVLX�DSRUWDU,...” [A4/4,4]

“(Q�HO�WHPD�GH�O¶DVVHVVRUDPHQW�FUHF�TXH�HV�SRGULD�PLOORUDU�SHU�DTXt��HQIRFDQW
O¶DVVHVVRUDPHQW�G¶XQD�IRUPD�PpV�WDQJLEOH��PpV�RUJDQLW]DGD”. [A4/4,5]

H����/¶($3�KD�G¶DFWXDU�DPE�YLVLy�JOREDO�GH�FHQWUH
(Criteri: (1)2&$0(17��,167,78&,21$/)

- l’EAP hauria de tenir el centre com a unitat fonamental d’intervenció

³9jUHP�SRVDU�XQD�PLFD�HOV�³REMHFWLXV´�FRP�D�QRVDOWUHV�HQV�DJUDGHQ��3HU�H[�
YjUHP�SRVDU�XQ�REMHFWLX�GH�³WUHEDOO�DPE�OD�,QVWLWXFLy´�TXH�LQFORXULD�HO�WUHEDOO�TXH
IHP�DPE�&DSV�G¶(VWXGL�L�HO�TXH�IHP�SHU�OD�LQVWLWXFLy�HQ�JHQHUDO��9ROHP�TXH
TXHGL�HVFULW�SHUTXq�HOV�FHQWUHV�VjSLJXHQ�TXH�QRVDOWUHV�WDPEp�WHQLP�OD�LQWHQFLy
G¶DMXGDU�ORV�GHV�G¶DTXHVW�DVSHFWH��IHQW�SHU�H[HPSOH�DOJXQD�[HUUDGD�R�UHXQLRQV
GH�YDORUDFLy�FRQMXQWHV´� [E2/6,3]



82

³HO�REMHWR�GH�WUDEDMR�PDV�LPSRUWDQWH�GHO�($3�HV�OD�LQVWLWXFLyQ��DXQTXH�VX
LQFLGHQFLD�WHQJD��HQ�GHWHUPLQDGRV�PRPHQWRV��XQD�DFWXDFLyQ�GLUHFWD�VREUH�ORV
QLxRV�R�VREUH�ODV�IDPLOLDV��SHUR�FUHR�TXH�KD\�WRGD�XQD�YHUWLHQWH�GH�D\XGD�D�OD
LQVWLWXFLyQ�FRPR�WDO�\�GHVGH�HVD�SHUVSHFWLYD�KH�SHQVDGR�ODV�FRVDV�TXH�YR\�D
FRPHQWDU´. [T2/ 1,1]

³'HV�G¶DTXHVWD�SHUVSHFWLYD�MR��L�DTXt�D�O¶($3�VHPSUH�KR�KHP�SDUODW�EDVWDQW�
FUHF�TXH�WHQLP�GHILQLW�XQ�FOLHQW�TXH�pV�IRQDPHQWDOPHQW�O¶HVFROD�L�HO�PHVWUH��QR
HO�QHQ�R�OD�IDPtOLD´ [E4/ 1,5]

³1RVDOWUHV�KHP�GLVVHQ\DW�XQD�DJHQGD�HO�TXH�DQRPHQHP�XQ�³FXDGHUQR�GH
ELWiFROD´�RQ�DQHP�UHJLVWUDQW�WRWD�OD�LQWHUYHQFLy�TXH�IHP�HQ�HOV�FHQWUHV�
1RVDOWUHV�HQV�UHXQLP�FDGD�VHWPDQD�DPE�XQ�UHSUHVHQWDQW�GH�O¶HTXLS�GLUHFWLX�
VREUH�WRW�D�SULPjULD��DOHVKRUHV�HV�YD�GHILQLQW�O¶DJHQGD�L�YD�TXHGDQW�UHJLVWUDW�
DL[z�KR�Wp�HO�GH�O¶($3�L�HO�UHSUHVHQWDQW�GHO�FHQWUH´ [E4/ 5,3]

- L’EAP hauria de treballar estretament amb els Equips Directius i les figures
de coordinació dels centres

'HSqQ�IRUoD�GHOV�HTXLSV�GLUHFWLXV��VREUH�WRW�HQ�O¶DVSHFWH�GH�FRQVROLGDFLy�GH
IHLQHV�DO�OODUJ�GHO�WHPSV��1RVDOWUHV�WDPEp�KHP�GH�SURFXUDU�GRQDU�FRQWLQXwWDW�D
OHV�WDVTXHV�HQFDUD�TXH�FDQYLw�HO�SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3��eV�LPSRUWDQW�TXH
HVWLJXHP�G¶DFRUG�HQ�OHV�OtQLHV�EjVLTXHV�GH�WUHEDOO. [E1/ 3,3]

³(Q�HO�PDWHL[�VHQWLW��FDOGULD�WHQLU�ERQV�LQWHUORFXWRUV�HQ�HOV�FHQWUHV�SHUTXq�OD
IHLQD�IRV�PHV�HILFDo�L�FRQHJXGD��VHULD�ER�GHILQLU�Ep�OHV�IXQFLRQV�L�OHV�UHODFLRQV
DPE�HOV�SVLFRSHGDJRJV��L�HOV�037��TXH�WUHEDOOHQ�GLQV�GHOV�,QVWLWXWV´��[A.3 / 3,8]

³FRQVLGHUR�TXH�HOV�SURIHVVLRQDOV�GH�O¶($3�VyQ�SHUVRQDO�GLUHFWLX�L�VL�pV�SHUVRQDO
GLUHFWLX�H[WHUQ�KDQ�GH�SRGHU�DSURILWDU�VH�WDPEp��G¶DTXHVWD�FDSDFLWDW�G¶RULHQWDFLy
L�JXLDWJH�TXH�WH�HO�SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3�HQ�FROÂODERUDFLy�GHOV�GLUHFWLXV�LQWHUQV
GHO�FHQWUH��pV�D�GLU�O¶HTXLS�GLUHFWLX��3HU�WDQW�DTXHVW�SURWDJRQLVPH�L�DTXHVWD
WULDQJXODFLy������GLUHFWLX�LQWHUQ���GLUHFWLX�H[WHUQ�±�LQVSHFWRU���HP�VHPEOD�TXH�pV
XQ�DVSHFWH�LPSRUWDQW´� [A2/2,5]

³,QWHQWHP�DMXGDU�HOV�HTXLSV�GLUHFWLXV�D�WHQLU�HOHPHQWV�G¶RUJDQLW]DFLy�TXH�VLJXLQ
HO�Pj[LP�IDYRUDEOHV�SHU�WRWKRP���-D�VLJXL�D�WUDYpV�GH�O¶HTXLS�GLUHFWLX��GHO�PHVWUH
WXWRU��GHO�P�H�H���HOV�FLFOHV´ [E2/ 1,6]

³pV�LPSRUWDQWtVVLPD�OD�UHODFLy�DPE�HOV�HTXLSV�GLUHFWLXV��eV�LPSRUWDQWtVVLP�TXH
O¶HTXLS�GLUHFWLX�VH�VHQWL�UHFRO]DW�SHU�OD�YRVWUD�WDVFD´ [A1/ 6,8]

³GH�YHJDGHV�GHPDQHP�TXH�VLJXL�DOJ~�GH�O¶HVFROD�TXL�SUHQ�QRWD�GHOV�DFRUGV�GH
VHJXLPHQW��KL�KD�HVFROHV�TXH�HOV�SURIHV�WHQHQ�XQ�IXOO�GH�UHJLVWUH�L�MR�WLQF�HO�PHX
L�GHVSUpV�HQ�XQ�PRPHQW�GHWHUPLQDW�HV�SRGHQ�FRQWUDVWDU´ [E4/6,2]

³FUHR�TXH�HVR�KD\�TXH�URPSHUOR��VL�GHVGH�HO�SULPHU�PRPHQWR�ORV�HTXLSRV
GLUHFWLYRV�L�HO�($3�SUHVHQWDQ�HVH�UHFXUVR�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�HILFD]�SDUD
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SRGHU�VROYHQWDU�GHWHUPLQDGDV�VLWXDFLRQHV��WHQGUtDPRV�TXH�URPSHU�HVD
GLQjPLFD´ [C4/ 3,1]

³$�YHFHV�QRVRWURV�FRPR�HTXLSz�GLUHFWLYR�WDPSRFR�WHQHPRV�GHPDVLDGDV
UHVSXHVWDV�FXDQGR�XQ�SURIHVRU�HVWi�TXH�QR�SXHGH�PDV�´ [C4/ 3,2]

- És important que l’EAP treballi en diferents nivells de l’organització dels
centres

³1RVDOWUHV�KHP�IHW�FRP���PRPHQWV�
(O�PRPHQW�GH�OD�LQWHUYHQFLy�HQ�FDVRV
(O�PRPHQW�GH�OD�LQWHUYHQFLy�HQ�FDVRV���LQWHUYHQFLy�HQ�SURJUDPHV
(O�PRPHQW�G¶DL[z�GDUUHU���DQjOLVL�GH�FHQWUHV
(O�PRPHQW�GH�DFRPSDQ\DPHQW�DOV�FHQWUHV�D�IHU�VH�XQ�SURMHFWH�GH�FHQWUH´
[E.3/ 4,5]

³8QD�DOWUD�PDQHUD�GH�YDORUDU�OD�XWLOLWDW�GH�OD�IHLQD�GH�O¶($3�VHULD�YHXUH�VL�OHV
RULHQWDFLRQV�TXH�GyQD�V¶KDQ�SRJXW�JHQHUDOLW]DU��pV�D�GLU�VL�KDQ�WUDVFHQGLW�HO�FDV
R�HO�SUREOHPD�FRQFUHW�VREUH�HOV�TXH�V¶KDQ�IHW�L�KDQ�JHQHUDW�FULWHULV�DSOLFDEOHV�D
DOWUHV�VLWXDFLRQV���7DPEp�HV�SRGULD�YDORUDU�VL�DOJXQHV�DSRUWDFLRQV�KDQ�DFDEDW
FRQYHUWLQW�VH�HQ�VLWXDFLRQV�GH�IRUPDFLy�GH�FLFOH�R�GH�FHQWUH�FRP�KD�SDVVDW�HQ
DTXHVW�FHQWUH�HQ�DOJXQHV�RFDVLRQV´. [C3/4,5]

³8Q�DOWUH�DVSHFWH�D�YDORUDU�VHULD�VL�O¶($3�LQWHUYp�HQ�GLIHUHQWV�QLYHOOV�R�jPELWV
GHO�FHQWUH��
��DOXPQHV�HQWHVRV�LQGLYLGXDOPHQW
��SURIHVVRUV�TXH�GHPDQHQ�DVVHVVRUDPHQW
��JUXSV�R�HTXLSV�GH�SURIHVVRUV�TXH�WUHEDOOHQ�FRQMXQWDPHQW “
[C3/4,6]

³TXH�QR�HVWj�HQ�FRQWUDGLFFLy�HO�TXH�pV�HO�WUHEDOO�GLUtHP�³D�SHX�G¶REUD´�DO�YROWDQW
G¶XQ�SUREOHPD�TXH�MD�V¶KD�FRQFUHWDW�DPE�HO�TXH�VHULD�XQD�WDVFD més vinculada
a processos d’assessorament  amb la vista posada en la millora”. [T1/ 3,2]

�³/HV�~OWLPHV�LQIRUPDFLRQV�TXH�P¶DUULEHQ�GHOV�($3��SHUz��pV�TXH�OD�IHLQD�HVWj
FDGD�FRS�PpV�DJDIDGD�DOV�SUREOHPHV�G¶DOXPQHV�FDGD�FRS�PpV�GLYHUVRV�TXH
DUULEHQ�D�OHV�HVFROHV´ [T1,3,2]

- L’EAP hauria de participar en estructures de coordinació del centre
(comissions, cicles ,departaments,…)

³7DPEp�SRW�VHU�IRQDPHQWDO�YHXUH�D�TXLQHV�UHXQLRQV�GHO�FHQWUH�DVVLVWHL[�OD
SHUVRQD�GH�O¶($3��MXQWHV�GH�QLYHOO��MXQWHV�G¶DYDOXDFLy��DOJXQHV�GH�FRRUGLQDFLy
SHGDJzJLFD�GLQV�GHOV�GHSDUWDPHQWV�������VL�HV�GHPDQD�D�O¶HDSHUR�TXH�DVVLVWHL[L
D�DOJXQHV�G¶DTXHVWHV�UHXQLRQV�SRW�VHU�XQ�ERQ�LQGLFDGRU�GH�TXH�HVWj�EHQ
FRQVLGHUDW�HQ�HO�FHQWUH´� [C6/ 3,4]
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³XQ�ERQ�HOHPHQW�SHU�HQWHQGUH�TXLQ�WLSXV�G¶LQWHUYHQFLy�V¶HVWj�IHQW�pV�ILQV�TXLQ
SXQW�OD�LQWHUYHQFLy�GH�O¶($3�V¶KD�DQDW�LQVHULQW�HQ�HVWUXFWXUHV�GHO�FHQWUH�
HVWUXFWXUHV�GH�WUHEDOO�FRQMXQW��GH�FRRUGLQDFLy��G¶RUJDQLW]DFLy��HWF´. [T1/ 4,6]

H����/D�UHODFLy�GHOV�($3�L�HOV�FHQWUHV�V¶KD�GH�EDVDU�HQ�HO�UHVSHFWH�L�HO
UHFRQHL[HPHQW�PXWX
(Criteri: (67,/��&2/Â/$%25$7,8�

- L’EAP ha de tenir en compte la història i la cultura del centre

³(Q�XQD�HVFROD�HQ�TXH�HVWj�WRW�SHU�IHU�HO�TXH�WX�DSRUWLV�VHUj�EHQ�UHEXW�L�DTXt
SRWVHU�V¶DSRUWDYD�DOJXQD�FRVD�L�HV�T�HVWLRQDYD´�>&������@

³SHU�DTXHVWD�KLVWzULD�TXH�VyQ�GRV�PyQV�TXH�G¶DOJXQD�PDQHUD�FRQIOXHL[HQ�HQ�XQ
PRPHQW�GHWHUPLQDW�L�KDQ�GH�IHU�FRVHV�FRQMXQWHV�TXH�KDQ�GH�VHU�LQWHUHVVDQWV
SHOV�XQV�L�SHOV�DOWUHV��SHQVDULD�HQ�³HO�JUDX�GH�IOH[LELOLWDW´�GH�OD�SHUVRQD�GH�O¶($3
�R�SRGULD�VHU�PXWX��SHU�DGDSWDU�VH�D�DTXHVWD�UHDOLWDW.” [C1/ 3,9]

³3RWVHU�FDO�WHQLU�PROWD�IRUPDFLy�L�VHJXUHWDW�SHU�SRGHU�DQDU�D���R���HVFROHV
GLIHUHQWV�L�DWHQGUH�OHV�D�FDGD�XQD�DPE�OD�VHYD�KLVWzULD���«�6HULD�ER�TXH�OD
SHUVRQD�GH�O¶($3�TXDQ�DUULED�D�XQ�FHQWUH�WLQJXL�OD�VHQVLELOLWDW�SHU�FRQVLGHUDU�OD
VHYD�KLVWzULD��OD�VHYD�FXOWXUD.” [C1/ 5,8)

³8QD�DOWUD�FRVD�TXH�pV�PROW�LPSRUWDQW�D�VHFXQGjULD�pV�WHQLU�SUHVHQW�HO�TXq�HO
FHQWUH�MD�ID��OHV�VHYHV�FDUDFWHUtVWLTXHV��V¶KD�GH�VHU�PROW�SUXGHQW�D�O¶KRUD�G¶DQDU
H[SOLFDQW�FRVHV�TXH�FRVWHQ�PROW�GH�SRVDU�OHV�D�OD�SUjFWLFD´��[C6/ 2,6]

- Cal negociar les intervencions amb els implicats

³3URFXUHP�TXH�HOV�FHQWUHV��FLFOHV������VLJXLQ�FRQVFLHQWV�TXH�FDO�SULRULW]DU�OHV
IHLQHV��GHGLFDU�HOV�HVIRUoRV�D�OHV�IHLQHV�TXH�SXJXLQ�VHU�PpV�LPSRUWDQWV´� [E1/
3,9]

(O�TXH�IHP�pV�SURFXUDU�TXH�HV�IDFLQ�SULRULW]DFLRQV�SHU�DWHQGUH�DTXHVW�WLSXV
G¶DOXPQHV�HQ�UHXQLRQV�GH�FLFOH��$�SULQFLSL�GH�FXUV�DPE�HO�0((��HO�&DS
G¶(VWXGLV�,��HOV�PHVWUHV�IHP�UHXQLRQV�SHU�YHXUH�TXLQV�DOXPQHV��SUHRFXSHQ��GH
TXLQV�VH�Q¶RFXSDUj�HO�FHQWUH��TXLQV�KD�GH�YHXUH�O¶($3��HWF [E2/ 2,10]

³'HVSUpV�D�WUDYpV�GHO�0((�LQWHQWHP�FDQDOLW]DU�OHV�FRVHV��LQWHQWHP�TXH�KL�KDJL
FRPLVVLRQV�G¶$WHQFLy�D�OD�'LYHUVLWDW�SHUTXq�OHV�GHFLVLRQV�HV�SUHQJXLQ�PpV
FROÂOHJLDGDPHQW��pV�GLItFLO�SHUz�V¶KD�DYDQoDW�PROW�HQ�HOV�FHQWUHV�GH�SULPjULD�
4XDQW�D�UHODFLy������TXDQW�D�HQWHQGUH�HO�TXH�HV�ID�����´ [E2/ 3,1]
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³6L��HQV�DJUDGD�SRGHU�DFRUGDU�L�GLVFXWLU�DPE�HOV�SURIHVVLRQDOV��QR�HOV�SDVVHP�HO
FDV�SHUTXq�HOOV�IDFLQ��YROHP�SRGHU�GLVFXWLU�KR´�>&������@

³+R�YDORUHP�L�GHFLGLP�FRQMXQWDPHQW��TXL�SDUOD�DPE�OD�IDPtOLD��O¶HVFROD��OD�WXWRUD�
O¶($3"�-XQWV"�6HSDUDWV"´��� [C1/ 6,6]

³'HVSUpV�SHQVDU�XQD�PLFD�HQ�³HOV�SURMHFWHV��R�SHWLWV�SURMHFWHV��TXH�V¶KDJLQ
FRPSDUWLW´�DPE�HO�WHPSV��TXH�QR�WHQHQ�SHUTXq�VHU�VHPSUH�HOV�PDWHL[RV��DQLULHQ
HQ�IXQFLy�GHO�SOD�DQXDO�TXH�HV�SDFWD�L�SRGHQ�VHU�FRVHV�PROW�DPELFLRVHV�R�PROW
FRQFUHWHV´. [C1/ 4,2]

- Cal planificar actuacions conjuntes i amb corresponsabilitat

³'HVSUpV�VHULD�LPSRUWDQW�DYDOXDU�³VL�TXHGHQ�JDQHV�GH�FRQWLQXDU�WUHEDOODQW
MXQWV´��(O�TXH�VHULHQ�HOV�GHVLWMRV�TXH�TXHGHQ�HQ�HO�WLQWHU´ [C1/ 4,3]

³GH�YHJDGHV�GHPDQHP�TXH�VLJXL�DOJ~�GH�O¶HVFROD�TXL�SUHQ�QRWD�GHOV�DFRUGV�GH
VHJXLPHQW��KL�KD�HVFROHV�TXH�HOV�SURIHV�WHQHQ�XQ�IXOO�GH�UHJLVWUH�L�MR�WLQF�HO�PHX
L�GHVSUpV�HQ�XQ�PRPHQW�GHWHUPLQDW�HV�SRGHQ�FRQWUDVWDU´�[E4/6,2]

³VHULD�XQ�HOHPHQW�D�YDORUDU�HO�IHW�TXH�HO�SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3�L�HO�FHQWUH
FRPSDUWLVVLQ�XQD�PDWHL[D�ILORVRILD�G¶LQWHUYHQFLy�HGXFDWLYD´ [C3/ 4,1]

H����/HV�LQWHUYHQFLRQV�V¶KDQ�GH�³QHJRFLDU´�GLQV�GH�O¶HQFjUUHF�GH
O¶DGPLQLVWUDFLy�L�D�SDUWLU�GHOV�LQWHUHVVRV�GHOV�FHQWUHV�L�OHV�SURSRVWHV�L
HQTXDGUDPHQW�GH�O¶($3
(Criteri: 1(*2&,$&,Ï�����(148$'5$0(17�

- És important que l’EAP tingui molt en compte les demandes dels centres

³'H�IHW�HVWHP�REHUWV�D�OHV�GHPDQGHV�SHUz�YROHP�WHQLU�FODU�HO�TXH�IHP��1R�VRP
UtJLGV�SHUz�YROHP�VDEHU�FDS�RQ�DQHP´� [E1/ 2,9]

“$�O¶KRUD�GH�SHQVDU�HQ�XQD��DYDOXDFLy�GH�O¶($3�WRW�DL[z�V¶KD�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�
SHUTXq�GHSqQ�GHO�TXH�YXOJXL�IHU�O¶HTXLS��OHV�FRQGLFLRQV�TXH�OL�SRVLQ�QR�QRPpV
O¶HVFROD�VL�QR�OD�PDWUHL[D�DGPLQLVWUDFLy�L�OD�GHPDQGD�H[SOtFLWD�R�LPSOtFLWD�TXH�OL
IDFLQ�IDUj�TXH��VHQWL�PpV�EHQ�DFFHSWDGD�R�PHQ\V�OD�VHYD�IHLQD�TXH�QR�YRO�GLU
TXH�VLJXL�PpV�R�PHQ\V�SRVLWLYD”. [T.3/ 2,1]

³2WUD�FXHVWLyQ��SDUD�PL�PX\�YLQFXODGD�D�OD�DQWHULRU�\�PX\�LPSRUWDQWH��HV�GH�TXH
PDQHUD�VH�SXHGH�LU�HODERUDQGR�\�YDORUDQGR�OD�DGHFXDFLyQ�HQWUH�HO�HQFDUJR�TXH
IRUPXOD� OD�DGPLQLVWUDFLyQ�� OD�GHPDQGD�TXH� IRUPXODQ� WXV�XVXDULRV�TXH�VRQ� ODV
HVFXHODV�\�WX�LQWHUYHQFLyQ�FRPR�($3´. [T2/4,7]
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³QRVDOWUHV�VRP�XQ�FRQWH[W�GH�FRQVXOWD�L�OD�LGHD�SULQFLSDO�G¶DTXHVW�FRQWH[W�pV�OD
GH�O¶DVVHVVRUDPHQW�TXH�FUHF�TXH�pV�OD�IHLQD�GH�O¶($3´ [E4/ 1,3]

³HQ�DTXHVW�WLSXV�GH�IHLQD�LQWHUYHQHQ�FRP�D�PtQLP�GRV�HOHPHQWV�XQ�TXH�VHULD�HO
FRQVXOWDW�L�O¶DOWUH�TXH�VHULD�HO�FRQVXOWRU��WRWV�GRV�LQWHQWHQ�WUHEDOODU�SHO�FDQYL�L�OD
UHVSRQVDELOLWDW�GH�O¶DFFLy�GHO�FDQYL�DFRVWXPD�D�HVWDU�HQ�HO�FRQVXOWDQW´. [E4/1,3]

³7DPEp�V¶KDXULD�GH�YDORUDU�VL�O¶($3�DGDSWD�OHV�VHYHV�DFWXDFLRQV�D�OHV�GLIHUHQWV
QHFHVVLWDWV� GHOV� GLYHUVRV� SURIHVVRUV�HV� R� D� OHV� GLIHUHQWV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GH
FDGD�FLFOH´�[C3/ 4,7]

- Els EAP també han de tenir iniciativa i fer propostes d’actuacions

³6HULD�FRP�SDUWLU�GH�OD�GHPDQGD�SHUz�QR�QHFHVVjULDPHQW�TXHGDU�QRV�DTXt��(Q
WRW� FDV� KL� KD� G¶KDYHU� XQ� DFRUG�� � (O� TXH� pV� LQJHQX� pV� GRQDU� UHVSRVWD� D� OD
GHPDQGD� WDO� � FRP�HQV�DUULED�� �/D�GHPDQGD�V¶KD�G¶DQDOLW]DU� L� V¶KD�GH� IHU� XQD
UHIRUPXODFLy� L� XQD�SURSRVWD�HQ�EDVH�D�DHTXHVWD�GHPDQGD�SHU� DFRQVHJXLU� XQ
DFRUG�L�SRUWDU�KR�D�OD�SUjFWLFD´ [E.3/1,6]

³(P� VHPEOD� TXH� OD� GHPDQGD� SDUWHL[� G¶XQV� VDEHUV� GHO� FHQWUH� L� HV� SRW
FRPSOHPHQWDU� DPE� OD� YLVLy� GHO� O¶DVVHVVRU� SVLFRSHGDJRJLF� L� HV� SRW� PLUDU
G¶DUULEDU�D�XQ�DFRUG�TXH�WUDVFHQGHL[L�OD�GHPDQGD�WDO�FRP�HV�YD�IHU´. [E.3/ 2,1]

³GH�YHJDGHV�KL�KD�GHPDQGHV�TXH�SUjFWLFDPHQW�HV�SRGHQ�DWHQGUH�WDO�FRP�WH�OHV
IRUPXOHQ��D�O¶DOWUH�H[WUHP�KL�KDXULD�RIHUWHV�TXH�QRVDOWUHV�SRGHP�IHU�L�TXH�HVWDQ
PROW�Ep�L�IXQFLRQHQ��3RWVHU�HQWUH�DTXHVWV�GRV�SROV�KL�KDXULD�WRWD�XQD�WUDQVLFLy
HQ�TXH�KL�KDXULD��UHVSRVWHV�D�FDYDOO�HQWUH�RIHUWD�L�GHPDQGD��'H�YHJDGHV�
O¶DVVHVVRU�VLPSOHPHQW�HV�SURSRVD�DOJXQD�T�HVWLy�SHUTXq�HOV�FHQWUHV�OD�WLQJXLQ
HQ�FRPSWH�SHU�VL�HQ�DOJXQ�PRPHQW�FUHXHQ�TXH�KR�YROHQ�WUHEDOODU��$L[z�VHULD
XQD�RIHUWD�IOH[LEOH��TXH�WDPEp�SRW�VHU�YjOLGD��QR�WHQLP�SHUTXq�UHSULPLU�OHV
RIHUWHV�TXH�SRGHQ�VHU�~WLOV�DOV�FHQWUHV�L�GH�IHW�QRVDOWUHV�KR�IHP´. [E.3/ 2,5]

³OD�SRVLFLy�PLJ�D�GLQV�PLJ�D� IRUD�GH� O¶($3� Wp� LQFRQYHQLHQWV� L�DYDQWDWJHV��SHUz
FUHF�TXH�V¶KDXULD�G¶DSURILWDU�PpV�DTXHVW� URO� L� FUHF�TXH� OHV�SHUVRQHV�GH� O¶($3
KDXULHQ�GH�IHU�PpV�SURSRVWHV��QR�HV�SRW�HVSHUDU�D�TXH�HO�FHQWUH�GHPDQL�´

 [C6/ 5.3]

³3HUz�DO�PDWHL[�WHPSV�QR�HVWDU�VH�GH�IHU�SURSRVWHV�TXDQ�FUHXV�TXH�SRGHQ�VHU
~WLOV��pV�D�GLU�QR�HVSHUDU�VHPSUH�D�TXH�HW�IDFLQ�OD�GHPDQGD�SHU�SURSRVDU�FRVHV
TXH�SRGHQ�DQDU�Ep´. [C6/ 5,7]

³-R�FUHF�TXH�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�GH�OD�HVWUDWqJLD�HO�TXH�KHP�HQWqV�TXH�KL�KD
VRWD�HO�SDUDLJXD�G¶XQ�FRQWH[W�GH�FROÂODERUDFLy�FRQWLQXD�VHQW�YjOLG�VHPSUH�L
TXDQW�SXJXHP�SHQVDU�TXH�DTXHVW�FRQWH[W�HV�FRQVWUXHL[�DPE�FROÂODERUDGRUV
GLYHUVRV�L�TXH�HQ�DOJXQV�FDVRV�HV�FRQFUHWDUj�FRP�XQD�WDVFD�GH�FRO�ODERUDFLy



87

HQWUH�LJXDOV��FDGD�XQ�GHV�GH�OD�VHYD�SUzSLD�IRUPDFLy��L�HQ�DOWUHV�VHUj�QHFHVVDUL
TXH�HO�SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3�SXJXL�WHQLU�XQD�IXQFLy�PpV�G¶DSRUWDU�PpV
FRQHL[HPHQW��XQD�PLFD�PpV�DVLPqWULFD´ [T1/ 3,2]

- Els EAP haurien de tenir clar l’enquadrament que fan de les demandes que
reben

³WLHQH�TXH�TXHGDU�FODUD�\�HV�PHMRUDEOH�GHVGH�PL�H[SHULHQFLD�FRQ�ORV�($3V�TXH�
FRPR�VDEHV��HV�GH�PXFKRV�DxRV��HV�OD�GHILQLFLyQ�FODUD�GHO�HQFXDGUH��HV�GHFLU
GHO�PDUFR�GHVGH�HO�FXDO�HO�($3�LQWHUYLHQH�HQ�OD�LQVWLWXFLyQ´ [T2/ 7,2]

³/D�T�HVWLy�pV�FRP�HW�SRVLFLRQHV�WX�GDYDQW�GH�TXDOVHYRO�GHPDQGD��(OV�GLIHUHQWV
FRQWH[WRV� GHOV� TXH� SDUODYD� DO� SULQFLSL�� WHQHQ� OHV� VHYHV� UHJOHV� H[SOtFLWHV� L
LPSOtFLWHV´ [E4/ 3,1]

H����/D�FROÂODERUDFLy�HQWUH�O¶($3�L�HOV�FHQWUHV�V¶KD�GH�EDVDU�HQ�TXH�OHV
VHYHV�DSRUWDFLRQV�L��FRQHL[HPHQWV�VLJXLQ�GLIHUHQWV�
(Criteri: &203/(0(17$5,(7$7)

- L’EAP i el centre tenen coneixements i sabers diferenciats

³/D�LGHD�VHULD�TXH�VRP�XQ��SURIHVVLRQDO�PpV�TXH�WHQLP�FRVHV�D�DSRUWDU�L�TXH
QHFHVVLWHP�WDPEp�GHOV�DOWUHV�SHU�WUHEDOODU�FRQMXQWDPHQW��TXDQ�FUHXV�HQ�DL[z
PLUHV�GH�FRPSDUWLU�WDQW�FRP�SRWV�SHU�DVVHJXUDU�TXH�OD�IHLQD�WLQGUj�VHQWLW��6L
FUHXV�TXH�SRWV�IHU�OD�IHLQD�VRO��VHJXU�TXH�WHQV�SRFD�LQFLGqQFLD´. [E1/ 3,5]

³XQD�GH�ODV�GLILFXOWDGHV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�VLHPSUH�KD�VLGR�OD
ULYDOLGDG�GHO�PDHVWUR�HQ�UHODFLyQ�D�TXH�³XQR�VDEH�OR�TXH�pO�QR�VDEH�SHUR
GHEHUtD�VDEHU´�\�\R�FUHR�TXH�HVWR�QR�WLHQH�QDGD�TXH�YHU�FRQ�OD�D\XGD�TXH�FUHR
TXH�GHEHUtD�SODQWHDUVH�XQ�HTXLSR�H[WHUQR´. [T2/2,2]

³&UHLHP�TXH�O¶($3�TXH�SRWVHU�KD�VHJXLW�GXUDQW�DQ\V�DTXHVWV�DOXPQHV�D
SULPjULD�KDXULD�G¶DGMXQWDU�LQIRUPDFLy�D�OD�TXH�GRQHQ�HOV�WXWRUV.” [C2/ 3,4]

- L’EAP hauria de fer aportacions en aspectes en que els centres se sentin
poc formats o competents

³3HU�XQD�DOWUD�EDQGD�KL�KD�OD�SRVVLELOLWDW�GH�WHQLU�FRQWDFWH�DPE�GDGHV�R�IHWV�PpV
DFWXDOV��GH�YHJDGHV�D�O¶HVFROD�HQV�TXHGHP�PpV�WDQFDWV�HQ�OD�QRVWUD
H[SHULqQFLD�L�HOOD�SRWVHU�Wp�FRQHL[HPHQW�GH�FRVHV´ [C1/ 2,8]
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³'HSqQ�GHOV�FDVRV��HQ�HOV�FDVRV�TXH�SHU�QRVDOWUHV�VyQ�PpV�GLItFLOV�OL�GHPDQHP
DMXGD´. [C1/ 6,4]

³'LJXHP�TXH�DWRUJXHQ�D�O¶($3�XQ�URO�G¶H[SHUW�HQ�DVSHFWHV�SVLFRSHGDJzJLFV�
G¶HQWUDGD�HV�FRPSWH�DPE�TXq�VDS�GHO�VHX�jPELW�TXH�FRLQFLGHL[�DPE�DVSHFWHV
HQ�TXq�HOOV�VH�VHQWHQ�SRF�IRUPDWV´ [C6/1,4]

³'H�IHW�VHULD�DMXGDU�ORV�HQ�DVSHFWHV�HQ�HO�TXH�HOOV�QR�VH�VHQWHQ�JDLUH�VHJXUV�
JDLUH�FRPSHWHQWV´ [A1/ 6,9]

³VL�GRQHP�SHU�HQWqV�TXH�HOOV�VyQ�HOV�TXH�HQWHQHQ�GH�FXUUtFXOXP�SRGHP�HQWUDU
HQ�XQHV�DOWUHV�HVIHUHV�TXH�SRWVHU�GHVSUpV�SRGHQ�DQDU�D�SDUDU�D�OD�VHYD�WDVFD
FRP�D�GLGjFWHV�TXH�MR�HQWHQF�TXH�SRGHQ�VHU�PLOORUV��(O�TXH�HVWj�FODU�pV�TXH�HOV
SURIHV�VyQ�PHQ\V�HVSHFLDOLVWHV�HQ�FHUWV�DVSHFWHV�GH�OD�UHODFLy�DPE�HOV
DOXPQHV�L�OHV�IDPtOLHV´ [E4/3,3]

- L’EAP hauria d’aportar coneixements específics dels camp de la
psicopedagogia

³HOV�FDVRV�TXH�WHQHQ�XQ�FRPSRQHQW�PpV�³FOtQLF´��VROHQ�DQDU�FDS�HO�GH�O¶($3
PHQWUH�TXH�HOV�TXH�VyQ�PpV�G¶DSUHQHQWDWJH�VROHQ�GHULYDU�VH�DO�SVLFRSHGDGJRJ
GH�FHQWUH´. [C6/ 2,3]

³HQ�DTXHVW�WLSXV�GH�IHLQHV�FDO�TXH�KL�KDJL�XQD�FHUWD�DSRUWDFLy��SHUTXq�KL�KD
FHUWHV�SUHJXQWHV��FHUWV�GXEWHV�TXH�VyQ�OD�EDVH�GH�O¶DSUHQHQWDWJH�L�HO�FDQYL��6H
VXSRVD�TXH�HOV�DVVHVVRUV�TXH�YHQHQ�GH�IRUD�WHQHQ�PpV�H[SHULqQFLD��SHUTXq
YHX�PROWHV�HVFROHV��pV�XQ�HVSHFLDOLVWD�L�SRW�DSRUWDU�XQD�YLVLy�HVSHFtILFD�D
O¶DERUGDWJH�GHOV�WHPHV´. [A4/5,4]

³�&UHF�TXH�GHV�GHOV�GRFHQWV�VH�XV�GHPDQD�XQD�LQWHUYHQFLy�GLIHUHQFLDGD��QR�WDQW
SURSHUD�DO�TXH�HVWDQ�IHQW�FDGD�GLD��ILQV�L�WRW�MR�KH�GLW�DOJXQD�YHJDGD�TXH�HO�WLSXV
GH�WHUPLQRORJLD�KDXULD�GH�VHU�HQWHQHGRUD�SHUz�XQD�PLFD�DOOXQ\DGD�GH�OD�TXH
IDQ�VHUYLU�TXRWLGLDQDPHQW�HOV�PHVWUHV��$L[z�WDPEp�pV�LPSRUWDQW´. [A4/5,2]

³$L[z�QR�YRO�GLU�TXH�HQ�XQ�GHWHUPLQDW�PRPHQW�QRVDOWUHV�QR�SRJXpVVLP�IHU
LQWHUYHQFLRQV�HQ�O¶jPELW�GH�OD�OOHQJXD�R�OHV�PDWHPjWLTXHV��VL�QR�TXH�QRVDOWUHV
GHIHQVjYHP�TXH�OD�LGHD�HUD�GH�VHU�HVSHFLDOLVWHV�HQ�HO�IHW�FRPXQLFDFLRQDO��HQ�HO
IHW�UHODFLRQDO��L�SHU�WDQW���IRV�TXLQ�IRV�HO�WHPD�TXH�HV�WUDFWpV��UHODFLRQDO��GH
FRQGXFWH��G¶DSUHQHQWDWJH������LQWHUYHQLU�WRW�HQWHQHQW�DTXHVW�IHQRPHQ�FRP�XQ�IHW
UHODFLRQDO´   [E4/ 3,2]

³1RVRWURV�FRQ�QXHVWURV�FRQRFLPLHQWRV�GH�,QJOpV��PDWHPjWLFDV�R�OHQJXD�L�FRQ�OD
H[SHULqQFLD�GRFHQWH�QR�WHQHPRV�VXILFLHQWH�SDUD�HQWHQGHU�DOJXQDV�VLWXDFLRQHV
HQ�TXH�XQD�SHUVRQD�FRQ�FLHUWD�IRUPDFLyQ�SXHGH�D\XGDUQRV´ [C4/ 3,1]

- Cal establir la complementarietat també amb altres serveis o professionals
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³KD\�TXH�WHQHU�FXLGDGR�SDUD�TXH�HO�SURIHVRUDGR�QR�FRQIXQGD�ODV�IXQFLRQHV�GHO
($3�FRQ�ODV�GH�6HUYLFLRV�6RFLDOHV�R�ODV�GH�&RPSHQVDWRULD��+D\�TXH�WHQHU
FXLGDGR�GH�GHOLPLWDU�ELHQ��«�FDGD�SURIHVLRQDO�WLHQH�TXH�WHQHU�VX�OXJDU�HQ�HO
FHQWUR�SDUD�TXH�TXHGH�FODUD�VX�IXQFLyQ´. [C4/ 8,5]

³+D\�TXH�GHMDU�PX\�FODUR�FXDOHV�VRQ�VXV�IXQFLRQHV�SDUD�YHU�TXH�VRQ
FRPSOHPHQWDULDV�GH�ODV�QXHVWUDV��FUHR�TXH�HVD�HV�OD�SDODEUD�FODYH�KD\�TXH�YHU
TXH�VRQ�FRPSOHPHQWDULDV�GH�OR�TXH�QRVRWURV�KDFHPRV´.[C4/3,3]

³FDO�FRPSOHPHQWDU�HOV�VHUYHLV�G¶DVVHVVRUDPHQW�DPE�DOWUHV�VHUYHLV�TXH
SRJXHVVLQ�GRQDU�VXSRUW�PpV�GLUHFWH�DOV�FHQWUHV��VREUH�WRW�HQ�HO�FDV�G¶DOXPQHV�R
IDPtOLHV�DPE�GLILFXOWDWV�HVSHFtILTXHV´ [C3/ 2,2]

H����eV�LPSRUWDQW�O¶DFWLWXG�G¶HVFROWD�L�O¶DFFHVVLELOLWDW�GDYDQW�OHV
SUHRFXSDFLRQV�GHOV�FHQWUHV�L�R�SURIHVVRUDW
(Criteri: �$&&(66,%,/,7$7�

- Cal que l’EAP aculli les preocupacions dels centres i les famílies

³(Q�SULQFLSL�LQWHQWHP�GRQDU�UHVSRVWD��FRP�D�PtQLP�DFROOLU�VHPSUH�OD
SUHRFXSDFLy´ [E1/1,1]

³+L�KD�FRVHV�HQ�TXH�HV�SRW�DQDU�PpV�OHQWDPHQW��SHUz�HQ�OHV�LQIRUPDFLRQV�TXH
HO�SURIHVVRU�FRQVLGHUD�TXH�OL�VyQ�JDLUHEp�YLWDOV�FDO�DWHQGUH¶O�UjSLGDPHQW��$�PpV
D�SDUWLU�G¶DTXt�pV�SRW�WHQLU�XQD�ERQD�HQWUDGD�SHU�SDUODU�G¶DOWUHV�T�HVWLRQV´
 [C6/ 1,2]

³PROWD�JHQW�HO�TXH�YRO�IRQDPHQWDOPHQW�pV�VHU�HVFROWDW��QRVDOWUHV�KR�YjUHP
GHILQLU�HQ�HO�QRVWUH�SURMHFWH�G¶HTXLS�FRP�D�PRGHO�G¶LQWHUYHQFLy´ [E4/ 4,3]

- L’EAP hauria de mostrar proximitat i facilitat d’accés

³TXH�SXJXLQ�FRPSWDU�DPE�WX��$OOz�GH�TXH�WX�OL�GLJXLV��³XL�QR��SHUTXq�MR�HQ�WLQF�D
OD�OOLVWD�GHX�DEDQV´��QR�HVWj�Ep�SHUTXq�HO�FHQWUH�HQ�DTXHOO�PRPHQW�QHFHVVLWD
DMXGD��SHUTXq�HOOV�VL�W¶KR�GHPDQHQ�pV�TXH�QR�VDEHQ�TXq�IHU��$OWUD�FRVD�pV�TXH
HW�GHOHJXLQ�DEVROXWDPHQW�WRWD�OD�UHVSRQVDELOLWDW��L�TXH�W¶HVSDELOLV�SHUz�DL[z�pV
XQD�DOWUD�KLVWzULD´. [A1/ 6,6]

³+DYtHP�WLQJXW�DTXHVW�WLSXV�GH�IXOOV�SHU�IHU�GHPDQGHV�SHU�HVFULW��SHUz�DUD
QRUPDOPHQW�HV�SDUOD�GLUHFWDPHQW�DPE�OD�SHUVRQD��HV�SDFWD�XQD�KRUD��OD
SHUVRQD�GH�O¶($3�SDUOD�SUqYLDPHQW�DPE�HO�WXWRU�L�HO�SURIHVVRU�G¶jUHD�SHUTXq
V¶KD�GH�WUHXUH�GH�OD�FODVVH�\�QRUPDOPHQW�HV�SDFWD��$�PL�P¶DJUDGD�PROW�PpV
DL[t��SHO�TXH�HW�GHLD�DEDQV�GH�OD�UHWLFqQFLD�GHOV�SURIHVVRUV��VL�QR�VHPEOD�TXH
HVWjV�IHQW�XQD�GHPDQGD�D�O¶DGPLQLVWUDFLy�L�DTXHVWV�GHWDOOV�V¶KDQ�GH�FXLGDU
PROW”.�[C4/7,3]
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³/D�SHUVRQD�GHO�($3��7LHQH�TXH�VHU�XQD�SHUVRQD�DERUGDEOH�TXH�OD�WLHQHV�D
PDQR�\�TXH�HQ�XQ�PRPHQWR�GDGR�OH�SXHGHV�FRQVXOWDU��(VR�IXQFLRQD�PXFKtVLPR
PDV�TXH�WRGDV�ODV�SHWLFLRQHV�IRUPDOHV�\�IRUPXODULRV´ [C4/7,4]

³WRWKRP�YDORUDYD�FRP�D�LPSRUWDQW�O¶DFFHVVLELOLWDW�L�OD�GLVSRQLELOLWDW�GHO
SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3��eV�D�GLU�TXH�VLJXL�IjFLO�IHU�OL�DUULEDU�OHV�SUHRFXSDFLRQV�L
GHPDQGHV�L�QR�SRVL�EDUUHUHV�SHU�DWHQGUH�OHV´ [C3/ 4,2]
.

H����&DO�XQD�DFWLWXG�VLQFHUD�G¶DMXGD�L�GLVSRQLELOLWDW�SHU�DWHQGUH�L�PLUDU�GH
UHVROGUH�OHV�GHPDQGHV��VHQVH�VXEVWLWXLU�OD�UHVSRQVDELOLWDW�GH�QLQJ~�
(Criteri: ',6321,%,/,7$7)

- L’EAP hauria de procurar donar resposta adequada i eficaç a les demandes
que rep

³(Q�SULQFLSL�LQWHQWHP�GRQDU�UHVSRVWD��FRP�D�PtQLP�DFROOLU�VHPSUH�OD
SUHRFXSDFLy´ [E1/ 2,5]

³eV�LPSRUWDQW�OD�GLVSRQLELOLWDW��WX�KL�KDV�GH�VHU�L��D�PpV��DPE�FRQWLQXwWDW�L
VLVWHPDWLFLWDW��3HUz�WDPEp�TXH�TXHGL�FODU�TXH�WX�QR�HWV�HO�UHVSRQVDEOH�GH
O¶DOXPQH´. [E2/ 3,4]

³&UHF�TXH�HQ�DOJXQHV�RFDVLRQV�HQV�GHPDQHQ�LQWHUYHQFLy�HQ�PRPHQWV�FODXV�
TXDVL�G¶HVJRWDPHQW�SURIHVVLRQDO�GHO�SURIHVVRU��9XOO�GLU�TXH�HO�TXH�DYXL�pV�XQ
SUREOHPD�LQVRVWHQLEOH��DO�FDS�GH����GLHV�pV�SRW�YHXUH�G¶XQD�DOWUH�PDQHUD�
6REUH�WRW�HO�TXH�FDO�pV�GRQDU�UHVSRVWD�SHU�SHWLWD�TXH�VLJXL��HO�SURIH�HV�VHQW
³HVFROWDW´�L�SRW�UHODWLYLW]DU�HO�SUREOHPD��(Q�DTXHVWHV�VLWXDFLRQV�pV�TXDQ
V¶DJUDHL[HQ�PpV�OHV�LQWHUYHQFLRQV�³WRFDQW�GH�SHXV�D�WHUUD´�L�HV�FULWLTXHQ�PpV�OHV
UHFHSWHV�GH�WzSLFV��SHUTXq�HQ�DTXHOO�PRPHQW�QR�pV�HO�TXH�HO�SURIH�SRW�QL�YRO
VHQWLU´ [C6/3,1]

³+L�KDXULD�OD�T�HVWLy�GH�OD�GLOLJqQFLD�D�O¶KRUD�GH�IHU�OHV�JHVWLRQV��VREUH�WRW
UHODFLRQDGHV�DPE�HO�FRQWDFWH�DPE�VHUYHLV�H[WHUQV�HQ�HO�FDV�G¶DOXPQHV�DPE
GLILFXOWDWV´. [C6/ 5,5]

³'HVSUpV�WHQLP�WRW�XQ�JUDQ�jPELW�TXH�VHULD��FRP�O¶($3�DFRPSOHL[�OHV
H[SHFWDWLYHV�TXH�WH�HO�FHQWUH�FDS�D�OD�VHYD�DFWXDFLy´ [A1/ 3,3]

³WRWKRP�YDORUDYD�FRP�D�LPSRUWDQW�O¶DFFHVVLELOLWDW�L�OD�GLVSRQLELOLWDW�GHO
SURIHVVLRQDO�GH�O¶($3��eV�D�GLU�TXH�VLJXL�IjFLO�IHU�OL�DUULEDU�OHV�SUHRFXSDFLRQV�L
GHPDQGHV�L�QR�SRVL�EDUUHUHV�SHU�DWHQGUH�OHV´ [C3/ 4,2]
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³DSDUHL[�XQD�FUtWLFD�FDS�D�O¶($3�SHU�OD�SRFD�FRQFUHFLy�TXH�WHQHQ��VRYLQW��OHV
VHYHV�RULHQWDFLRQV�SHU�WUHEDOODU�D�O¶DXOD��VHPEOD�TXH�FDOGULD�IHU�DSRUWDFLRQV�PpV
FRQFUHWHV´ [C3/ 3,2]

³OD�VHQVDFLy�pV�TXH�FDO�PLOORUDU�HO�VXSRUW�UHDO�TXH�UHEHQ�OHV�PHVWUHV�HQ�OD�VHYD
WDVFD�GLjULD�L�HO�WUDFWDPHQW�HVSHFtILF�TXH�UHEHQ�HOV�DOXPQHV´. [C3/ 2,3]

³8Q�DOWUH�DVSHFWH�D�YDORUDU�VHULD�HO�VHJXLPHQW�TXH�HV�ID�GHOV�FDVRV�XQ�FRS�IHWD
OD�GHPDQGD�L�OHV�REVHUYDFLRQV�R�H[SORUDFLRQV�LQLFLDOV´ [C3/ 4,3]

³XQ�GHOV�LQGLFDGRUV�LPSRUWDQWV�GH�OD�WDVFD�GHOV�($3�pV�O¶DQjOLVL�GH�O¶DMXGD�TXH
V¶KD�SURSRUFLRQDW�DO�TXH�DQRPHQHP�WUHEDOO�HQ�FDVRV���SHUTXq�MR�FUHF�TXH
DTXHVW�pV�XQ�WUHEDOO�LPSRUWDQWtVVLP��6HULD�PLUDU�DPE�XQD�PLFD�GH�SHUVSHFWLYD
HOV�DOXPQHV�TXH�KDQ�HVWDW�GHULYDWV�D�O¶($3��HOV�TXH�KDQ�HVWDW�DWHVRV�L�TXLQ
WLSXV�G¶LQWHUYHQFLRQV�V¶KDQ�SRJXW�IHU�DPE�DTXHVWV�DOXPQHV´. [T1/5,2]

- L’EAP ha de mostrar actitud d’ajuda

³TXDQ�HQV�SUHJXQWHQ��³,�YRVDOWUHV�TXq�IHX�D�O¶($3"´��(O�TXH�HQV�VXUW�G¶HQWUDGD
pV�UHVSRQGUH�³HVWHP�D�OHV�HVFROHV�L�DMXGHP�HOV�PHVWUHV´�XQD�PLFD�OD�FRVD�FODX
VHULD�DTXHVWD´ [E1/ 1,1]

³4XDQ�KDQ�YLVW�TXH�W¶KL�SRVDYHV�DPE�HOOV��TXH�HQWHQLHV�OD�VHYD�SUHRFXSDFLy��KD
VLJXW�TXDQ�V¶KD�FRPHQoDW��D�WUHEDOODU´ [E1/ 2,1]

³VLHPSUH�HVWR\�SHQVDQGR�GHV�GH�HO�($3�HQ�XQD�LQWHUYHQFLyQ�GH�D\XGD��'H
D\XGD�TXLHUH�GHFLU��\�HVWR�SDUD�PL�HV�RWUD��GH�ODV�FRVDV�LPSRUWDQWHV��TXH�QR
KD\�XQ�WUDEDMR�VXVWLWXWRULR�QL�SRU�GHOHJDFLyQ´ [T2/ 2,2]

³'H�YHJDGHV�QR�VyQ�SUREOHPHV�JUHXV�TXH�UHTXHUHL[LQ�JUDQV�DFWXDFLRQV��pV
O¶DFWLWXG�TXH�SHUFHS�HO�FHQWUH�GH�YROHU�DMXGDU�ORV´. [A1/ 6,7]

³OD�SHUVRQD�GHO�($3��7LHQH�TXH�VDEHU�URPSHU�WRGD�EDUUHUD�GH�UHWLFHQFLD��GHMDU
FODUR�TXH�HO�SURIHVRU�GHQWUR�GHO�DXOD�WLHQH�TXH�OOHYDU�ODV�ULHQGDV��SHUR�TXH
FXDQGR�VXUMD�FXDOTXLHU�SUREOHPD��HVWi�DKt�SDUD�DVHVRUDU�DO�SURIH´ [C4/5,4]

- L’EAP hauria de procurar ser flexible per adaptar-se millor a les
circumstàncies canviants de la intervenció

³&RP�D�SULQFLSL�SURFXUHP�QR�GLU�³QR��DL[z�QR�HQV�WRFD�����DL[z�QR����´�HQ�JHQHUDO
HV�WUDFWDULD�PpV�DYLDW�GH�GLU�³VL��D�YHXUH�FRP�KR�IHP��D�YHXUH�RQ�KR�HQFDYLP���³
'H�IHW�HVWHP�REHUWV�D�OHV�GHPDQGHV�SHUz�YROHP�WHQLU�FODU�HO�TXH�IHP��1R�VRP
UtJLGV�SHUz�YROHP�VDEHU�FDS�RQ�DQHP.” [E1/ 2, 5-7-9]

³$L[z�pV�LPSRUWDQWtVVLP��TXH�HVWLJXL��GLVSRQLEOH�HQ�HO�VHQWLW�TXH�HVFROWL
TXDOVHYRO�GHPDQGD�L�WDPEp�SHO�TXH�IDULD�UHIHUqQFLD�D�XQD�FHUWD�IOH[LELOLWDW
G¶KRUDUL�TXH�V¶DGDSWL�D�OD�RUJDQLW]DFLy�GH�VHFXQGjULD´, [C6/3,6]
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³7HQLU�OD�VXILFLHQW�IOH[LELOLWDW�SHU�TXH�HO�FHQWUH�YHJL�TXH�WX�W¶LPSOLTXHV�HQ�OHV
T�HVWLRQV�L�HQWHQV�OHV�VHYHV�SUHRFXSDFLRQV” [C6/ 5,6]

H�����/D�LQWHUYHQFLy�GH�O¶($3�KDXULD�GH�WHQGLU�D�DPSOLDU�HO�IRFXV�G¶DQjOLVL
GH�OHV�VLWXDFLRQV�SHU�WHQLU�HQ�FRPSWH�HO�FRQWH[W
(Criteri: &217(;78$/,7=$5�

- Caldria passar de l’anàlisi dels casos a l’anàlisi de les situacions

“Ara amb el temps, n’hem anat aprenent i crec que fins i tot podem disfrutar del
què seria el treball en casos, el que passa és que nosaltres no parlem de casos
si no de “situació educativa” que ens serveix per descentrar el problema del
nano i implicar una mica tots (els nanos, els professors, els companys, la
família, nosaltres,...)”.�>(�����@

“Aquí és molt important l’evolució de la pròpia disciplina psicològica, el fet
d’anar adoptant cada vegada punts de vista més constructivistes,
interaccionistes i més contextuals en l’explicació del desenvolupament , fa
absurd pensar que es podrà millorar les condicions o la situació de vida d’un
alumne si no hi ha una intervenció que inclogui els sistemes i els contextos en
que aquests alumnes es troben”�>7������@

- Caldria tendir a generalitzar i institucionalitzar les actuacions i els resultats

“(P�WHPR�TXH�DO�WUHEDOODU�OHV�VLWXDFLRQV�FDV�SHU�FDV��O¶DUEUH�QR�HQV�GHL[D�YHXUH
HO�ERVF”�>$������@

³SRWVHU�KL�KD�XQD�WHQGqQFLD�KD�FRQVXOWDU�FRQWtQXDPHQW�SHU�SUREOHPHV
LQGLYLGXDOV��SHUz�WDPSRF�VHPEOD�TXH�DXJPHQWL�OD�FDSDFLWDW�GHOV�FHQWUHV�SHU
HQIURQWDU�DTXHVWV�WLSXV�GH�SUREOHPHV´ [E2/ 3,8]

³8QD�DOWUD�PDQHUD�GH�YDORUDU�OD�XWLOLWDW�GH�OD�IHLQD�GH�O¶($3�VHULD�YHXUH�VL�OHV
RULHQWDFLRQV�TXH�GyQD�V¶KDQ�SRJXW�JHQHUDOLW]DU��pV�D�GLU�VL�KDQ�WUDVFHQGLW�HO�FDV
R�HO�SUREOHPD�FRQFUHW�VREUH�HOV�TXH�V¶KDQ�IHW�L�KDQ�JHQHUDW�FULWHULV�DSOLFDEOHV�D
DOWUHV�VLWXDFLRQV´�[C3/ 4,5]

³FUHF�TXH�QR�HVWj�HQ�FRQWUDGLFFLy�HO�TXH�pV�HO�WUHEDOO�GLUtHP�³D�SHX�G¶REUD´�DO
YROWDQW�G¶XQ�SUREOHPD�TXH�MD�V¶KD�FRQFUHWDW�DPE�HO�TXH�VHULD�XQD�WDVFD�PpV
YLQFXODGD�D�SURFHVVRV�G¶DVVHVVRUDPHQW��DPE�OD�YLVWD�SRVDGD�HQ�OD�PLOORUD´
[T1/3,2]
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³TXH�DL[z�QR�TXHGL�WDQFDW�HQ�HO�SURSL�FDV�R�HQ�HO�SURSL�SUREOHPD��VLQy��TXH
G¶DTXt�SXJXLQ�VRUWLU�DOJXQV�HOHPHQWV�TXH�MD�HV�SRGHQ�DQDU�LQFRUSRUDQW�L�TXH
SHUPHWLQ�WDPEp�HO�TXH�KHX�GLW�VHPSUH�YRVDOWUHV��SHUTXq�MR�KH�DSUqV�GH
YRVDOWUHV��TXH�VLJXL�XQ�DVVHVVRUDPHQW TXH�QR�FUHw�GHSHQGqQFLD�VL�QR�TXH�SXJXL
FUHDU�DSUHQHQWDWJH�HQ�DTXHVW�VHQWLW´. [T1/ 3,3]

H�����/¶DVVHVVRUDPHQW�KD�GH�WHQGLU�D�DXJPHQWDU�OHV�FDSDFLWDWV�L�HOV�UHFXUVRV
GHOV�TXH�KL�SDUWLFLSHQ

- La tasca assessora de l’EAP hauria de procurar augmentar l’autonomia dels
centres

³�HV�WUDFWDULD�GH�YHXUH�VL��D�PpV�G¶KDYHU�VH�GXW�D�OD�SUjFWLFD�XQ�VHJXLW
G¶DFWXDFLRQV�SDFWDGHV��KD�TXHGDW�UHFROOLW�G¶DOJXQD�PDQHUD�VL�KD�WLQJXW�DOJXQD
DSOLFDFLy�SUjFWLFD�SHU�D�DOJXQD�FRVD���VL�KD�DMXGDW�D�FDQYLDU�HQ�DOJXQ�VHQWLW�XQD
PDQHUD�GH�IHU������SHWLWV�FDQYLV´� [E1/ 4,1-2]

“O¶REMHFWLX�VHULD�TXH�HO�PHVWUH�YDJL�DSUHQHQW��TXH�YDJL�VHQW�PpV�DXWzQRP”.
[E1/ 1,4]

³/D�PHYD�LGHD�VHULD�GRQDU�DXWRQRPLD�SURJUHVVLYDPHQW�DOV�FHQWUHV�SHUz�FRVWD
PROW´� [E2/ 3,8]

³TXLQ�JUDX�GH�FRQVLVWqQFLD�R�SHUPDQqQFLD�Wp�HQ�HO�FHQWUH�OD�IHLQD�TXH�GHV�GH�ID
���DQ\V�HVWj�IHQW��D�SULPjULD��O¶($3��'LF�DL[z�SHUTXq�GH�YHJDGHV�PLUDQW�HOV
3ODQV�GH�7UHEDOO�GHOV�($3�YHXV�FRP�GHV�GH�ID�DQ\V�V¶HVWj�LQWHUYHQLQW�HQ�HO
PDWHL[�jPELW´� [A4/ 3,1]

“TXH�DL[z�QR�TXHGL�WDQFDW�HQ�HO�SURSL�FDV�R�HQ�HO�SURSL�SUREOHPD��VLQy��TXH
G¶DTXt�SXJXLQ�VRUWLU�DOJXQV�HOHPHQWV�TXH�MD�HV�SRGHQ�DQDU�LQFRUSRUDQW�L�TXH
SHUPHWLQ�WDPEp�HO�TXH�KHX�GLW�VHPSUH�YRVDOWUHV��SHUTXq�MR�KH�DSUqV�GH
YRVDOWUHV��TXH�VLJXL�XQ�DVVHVVRUDPHQW�TXH�QR�FUHw�GHSHQGqQFLD��VL�QR�TXH
SXJXL�FUHDU�DSUHQHQWDWJH�HQ�DTXHVW�VHQWLW´. [T1/ 3,3]

- L’assessorament hauria de procurar la capacitació i l’aprenentatge dels
participants

³TXH�TXDQ�WUHEDOOHV�DPE�DOJ~�HOV�PHVWUHV�R�O¶HVFROD�WLQJXL�PpV�UHFXUVRV�SHU
DIURQWDU�XQD�VLWXDFLy�VHPEODQW��$L[z�VHULD�XQD�ERQD�PDQHUD�G¶DYDOXDU�OD
LQFLGqQFLD�GH�OHV�QRVWUHV�LQWHUYHQFLRQV´. [E1/ 2,10]

³SRWVHU�KL�KD�XQD�WHQGqQFLD�KD�FRQVXOWDU�FRQWtQXDPHQW�SHU�SUREOHPHV
LQGLYLGXDOV��SHUz�WDPSRF�VHPEOD�TXH�DXJPHQWL�OD�FDSDFLWDW�GHOV�FHQWUHV�SHU
HQIURQWDU�DTXHVWV�WLSXV�GH�SUREOHPHV´ [E2/ 3,8]
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³HV�FLHUWR�TXH�FRQ�QXHVWUD�D\XGD�FRQFUHWD�XQ�PDHVWUR�SXHGH�HQWHQGHU�PHMRU�D
XQ�QLxR�GHWHUPLQDGR��SHUR�QXHVWUR�REMHWLYR�HV�TXH�HVWH�PDHVWUR�PHMRUH�VXV
SURSLRV�UHFXUVRV�LQFOXVR�HQ�OD�SUHYHQFLyQ´ [T2/ 5,5]

³OHV�HVFROHV�DPE�DTXHOO�SURJUDPD�G¶LQWHUYHQFLy�MD�KDXULHQ�G¶DVVXPLU�KR
G¶DOJXQD�PDQHUD��pV�D�GLU�DVVLPLODU�OHV�DSRUWDFLRQV��HOV�PDWHULDOV��OHV
HVWUDWqJLHV��OHV�UHIOH[LRQV��TXH�HOV�SRJXpVVLX�DSRUWDU���´��[A4/4,4]

³LQWHUYHQLU�HQ�WRWV�DTXHVWV�QLYHOOV�GHO�FHQWUH�DXJPHQWD�QRWDEOHPHQW�OHV
SRVVLELOLWDWV�GH�TXH�HV�SURGXHL[LQ�FDQYLV�L�DSUHQHQWDWJH�DO�PDWHL[�WHPSV�TXH�HV
YDQ�UHVROHQ�OHV�VLWXDFLRQV�FRQFUHWHV�VREUH�OHV�TXH�HV�WUHEDOOD´. [C3/ 4,6]

³-R�FUHF�TXH�O¶DVVHVVRU�TXH�DMXGD�XQ�FHQWUH�D�DSUHQGUH�pV�SHUTXq�HOO�WDPEp
DSUqQ��HQ�OD�PHVXUD�HQ�TXq�WX�SRWV�GRQDU�FULWHULV�DGHTXDWV�SHU�D�DTXHOO�FHQWUH
pV�SHUTXq�HOV�WHXV�SURSLV�FULWHULV�HOV�KDV�KDJXW�GH�FRQWUDVWDU�DPE�OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV�G¶DTXHOO�FRQWH[W�HVSHFtILF�L�HOV�KDV�KDJXW�GH�IHU�PpV�IOH[LEOHV´.
[T1/ 3,4]
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En aquest apartat exposarem el model d’avaluació que es proposa a partir de
tot l’estudi.

Aquest model recull, evidentment, l’análisi desenvolupat en la recerca que s’ha
exposat en l’apartat 2, tant pel que fa al llistat de tendències de qualitat que
s’ha desenvolupat com pel que fa al conjunt de conceptualitzacions que hi
apareixen respecte a la feina de l’EAP i a la seva avaluació.

No obstant això, el model inclou altres fonts d’informació i es fonamenta en una
més àmplia diversitat d’aportacions teòriques i experiencials. Per tant serà
necessari fer una exposició inicial de la fonamentació del model i de les opcions
bàsiques que el caracteritzen abans de passar a descriure els seus aspectes
més tècnics. L’esquema de l’apartat serà doncs el següent:

3.2  Opcions que fonamenten el model

3.3  Proposta d’Àmbits de Decisió i Avaluació dels EAP

3.4  Proposta de Sistema Obert de Criteris de Qualitat dels EAP

3.5  Proposta de Procediments per a l’Avaluació dels EAP
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�����2SFLRQV�TXH�IRQDPHQWHQ�HO�PRGHO�G¶$YDOXDFLy

Algunes d’aquestes opcions s’han comentat en la introducció general de la
memòria, aquí apareixen ja més elaborades i inclouen la reflexió posterior a
l’anàlisi de la recerca. Si en l’apartat de la introducció es feia referència a unes
opcions inicials quasi com a principis orientadors del projecte, ara parlem de les
opcions que fonamenten ja la proposta del Model.

Exposarem a continuació els 4 grans eixos del model d’avaluació:

D��2ULHQWDFLy�FDS�D�OD�LQQRYDFLy�L�OD�PLOORUD

Entenem l’Avaluació com un element del procés de revisió, no com un procés
vàlid en si mateix. Entenem que l’avaluació no ha de tenir una intenció
merament descriptiva o valorativa si no que ha d’estar inserida explícitament en
un procés intencionat de revisió de les pràctiques professionals i dels principis i
criteris que les sustenten.

Donat que en l’àmbit de la recerca en educació hi ha un camp d’estudi molt ric
sobre el canvi i les innovacions educatives, ens ha semblat que aquests estudis
podien aportar-nos alguna informació rellevant.

En primer lloc volem referir-nos a les diferents formes en que pot presentar-se
el canvi educatiu, ja que cada una d’elles te certes característiques que la
poden fer més o menys adequada per a la tasca que ens hem prposat en
aquest projecte.

D’entrada cal distingir els processo de canvi pel seu abast, és a dir per
l’amplitud del context al qual afecten o s’apliquen, en aquest aspecte la primera
distinció clara que caldria fer és entre les “reformes” que pretenen produir
canvis a gran escala i les “innovacions” que, pel contrari, busquen produir
canvis en contextos més acotats com ara institucions educatives o grups
concrets dins d’aquestes institucions (González i Escudero 1987, Carbonell
2001).

L’amplitud del focus del canvi porta associades altres característiques, així els
processos que s’adrecen a contextos amplis forçosament tenen un caràcter
més general que no pot tenir en compte la diversitat de contextos on finalment
s’aplicarà, podríem dir que la intenció d’aquests canvis a gran escala (com ara
les reformes) no és actuar en profunditat, sinó posar les condicions per
promoure i facilitar altres tipus de canvi més contextualitzat. De la mateixa
manera que un focus massa ampli dificulta l’adequació i la profunditat dels
canvis, un tipus de procés excessivament focalitzat (per exemple: un petit grup
de professors dins un centre educatiu) també pot resultar poc transformador de
la realitat si no es té la intenció de generalitzar-lo, de fet els processos
innovadors haurien de basar-se en l’intercanvi i la cooperació. És per això que
cada cop més s’entén que les institucions (com ara els centres educatius o un
equip professional) són el context privilegiat per a promoure i desenvolupar
canvis perquè representen un context significatiu quant a l’activitat pràctica que
es vol revisar i permeten un nivell d’intercanvi prou ric.
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Aquest tipus de processos són els que s’han anomenat “mesoinnovacions” per
destacar la seva equidistància entre les “macroinnovacions” i les
“microinnovacions” (De la Torre, 1994).

Pel que fa a aquest estudi creiem que l’àmbit més rellevant per a la millora de
la pràctica assessora ha de ser el dels equips que el desenvolupen, però tenint
en compte que sovint actuen en col·laboració directa i explícita amb els centres
educatius o altres professionals. De manera que serà molt important tenir una
bona representació dels diferents àmbits de decisió i actuació dels EAP com ja
veurem més endavant.

De tota manera la distinció dels processos de canvi a partir del seu àmbit
d’aplicació no ens informa de les característiques concretes de cada modalitat,
caldria definir bé què entenem per “innovacions” en el camp de l’educació
perquè hi ha altres processos que poden tenir significats similars (per ex:
renovació pedagògica, experiències, actualització,…), de fet tots aquests
processos o denominacions de processos fan referència a situacions que es
proposen canvis i poden contribuir a la innovació, no obstant no contenen tots
els elements que aquí considerarem característics de les innovacions i que ens
serviran com a base per al nostre model. Seguint la línia d’altres treballs
anteriors (De Diego 2001, De Diego en premsa) definiríem les característiques
de les innovacions educatives de la següent manera:

- ³HV�GHVHQYROXSHQ�HQ�HO�FRQWH[W�GHOV�FHQWUHV�HGXFDWLXV��$�GLIHUqQFLD�G¶DOWUHV
WLSXV�GH�FDQYL�HGXFDWLX��FRP�DUD�OHV�UHIRUPHV��V¶HQWHQ�TXH�OHV�LQQRYDFLRQV�HV
GHVHQYROXSHQ�D�SHWLWD�HVFDOD��(O�FHQWUH�HGXFDWLX�VHULD�HO�VHX�PDUF�QDWXUDO�

- SUHWHQHQ�FDQYLV�LQWHQFLRQDWV��5HSUHVHQWHQ�XQD�DFWLWXG�GHOLEHUDGD�G¶LQWURGXLU
PRGLILFDFLRQV�HQ�OD�SUjFWLFD�HGXFDWLYD��HQFDUD�TXH�V¶LQLFLLQ�G¶XQD�PDQHUD�SRF
H[SOtFLWD�

- VyQ�SURFHVVRV�PtQLPDPHQW�SODQLILFDWV��([LVWHL[�XQD�FHUWD�GLIHUHQFLDFLy�GH
PRPHQWV�GH�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�SURIHVVLRQDOV�DGUHoDGHV�D�DFRQVHJXLU�HOV�FDQYLV
SURSRVDWV���DQjOLVL�GH�QHFHVVLWDWV��FHUFD�G¶DOWHUQDWLYHV��SURSRVWD�GH�PRGLILFDFLRQV�
SURJUDPDFLy�G¶DFWXDFLRQV��H[HFXFLy��YDORUDFLy��FRQVROLGDFLy�«�

- V
RULHQWHQ�FDS�D�OD�PLOORUD��1HL[HQ�HQ�HO�FRQWH[W�GH�OD�UHIOH[Ly�SURIHVVLRQDO��GHOV
FHQWUHV�SHU�PLOORUDU�OHV�SUjFWLTXHV�GRFHQWV�HQ�IXQFLy�GH�OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�VHXV
XVXDULV�L�GH�OHV�SUzSLHV�FRQFHSFLRQV�SURIHVVLRQDOV�

- OD�PLOORUD�H[SHULPHQWDGD�HV�SRW�FRQVWDWDU�DYDOXDU��(O�FHQWUH�SRW�UHFROOLU�LQGLFLV�R
HYLGqQFLHV�TXH�O¶DMXGLQ�D�YDORUDU�VL�HOV�FDQYLV�LQWURGXwWV�PLOORUHQ�UHDOPHQW�OD�VLWXDFLy
DQWHULRU�

- WHQHQ�LQWHQFLy�GH�FRQVROLGDU�HOV�FDQYLV�LQWURGXwWV��1R�HV�WUDFWD�GH�VLPSOHV
H[SHULqQFLHV�R�SURYDWXUHV��V¶HQJHJXHQ�DPE�OD�LQWHQFLy�GH�TXH�SHUGXULQ�HQ�HO�WHPSV
VHPSUH�L�TXDQ�HV�FRQVWDWL�OD�VHYD�YDOLGHVD�L�HV�SUHWpQ�TXH�V¶LQFRUSRULQ�D�OD�SUjFWLFD
KDELWXDO�

- 7HQGHL[HQ�D�FHUFDU�FDQYLV�D�GLIHUHQWV�QLYHOOV�GH�SURIXQGLWDW��(Q�VHU�SURFHVVRV
PROW�FRQWH[WXDOLW]DWV�L�UHODFLRQDWV�DPE�OHV�SUHRFXSDFLRQV�GHO�SURIHVVRUDW�SRGHQ
DUULEDU�D�DIHFWDU�HOV�QLYHOOV�PpV�SURIXQGV�GHO�FDQYL�HGXFDWLX��OHV�SUjFWLTXHV�GRFHQWV
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L�OHV�FRQFHSFLRQV�HGXFDWLYHV��L�QR�QRPpV��HOV�PpV�VXSHUILFLDOV��HOV�PDWHULDOV�
�)XOODQ��������7RW�L�TXH�SRGHQ�FRPHQoDU�HQ�TXDOVHYRO�WLSXV�R�QLYHOO�GH
SUHRFXSDFLy�

- 7HQHQ�LQWHQFLy�GH�GLIRQGUH¶V�L�JHQHUDOLW]DU�VH��0DOJUDW�TXH�DSDUHJXLQ�HQ�XQ
FRQWH[W�FRQFUHW��VL�IXQFLRQHQ�WHQHQ�WHQGqQFLD�D�JHQHUDOLW]DU�VH��GLQV�GHO�FHQWUH�R�D
DOWUHV�FHQWUHV�TXH�HV�SODQWHJLQ�SUHRFXSDFLRQV�VLPLODUV��'H�PDQHUD�TXH�SURFHVVRV
LQQRYDGRUV�UHHL[LWV��HQFDUD�TXH�V¶RULJLQLQ�HQ�XQ�jPELW�PROW�UHGXwW��SHU�H[HPSOH
UHVSHFWH�D�O¶DGDSWDFLy�GHO�FXUUtFXOXP�SHU�D�XQ�GHWHUPLQDW�DOXPQH��SRGHQ
JHQHUDOLW]DU�VH�D�DOWUHV�VLWXDFLRQV�R�FRQWH[WRV�´

(De Diego, en premsa)

Aquestes característiques estan expressades des de la perspectiva de la
innovació en els centres educatius però poden aplicar-se perfectament al tipus
de procés que proposem aquí per a la innovació dels Equips d’Assessorament
Psicopedagògic. La idea seria que els estudis sobre innovació educativa són un
referent molt vàlid per a aplicar-los a l’avaluació i la millora dels EAP.

Encara hi hauria un altre aspecte sobre les innovacions educatives que sembla
pertinent destacar aquí, es tracta dels tipus de procés que s’utilitza per a dur a
terme la innovació, en general podríem classificar-los en dues grans estratègies
innovadores que, d'alguna manera, es relacionen amb dues concepcions sobre
la responsabilitat dels diferents professionals que hi intervenen:

- Per una banda trobaríem les estratègies en que XQ�JUXS�G
H[SHUWV�SHQVD�
GLVVHQ\D�L�GLIRQ�XQ�SURJUDPD��XQ�PDWHULDO��XQD�PHWRGRORJLD�LQQRYDGRUV� Els
centres educatius els poden adoptar en funció de les seves necessitats tot
seguint les indicacions dels dissenyadors. La innovació, doncs, es pensa i
es genera fora dels centres en què després s’aplica.

- Per una altra banda trobaríem les estratègies en que HOV�SURIHVVLRQDOV�G¶XQ
FHQWUH�GHWHFWHQ�OD�QHFHVVLWDW�GH�PLOORUDU�DOJXQ�DVSHFWH�GH�OD�VHYD�SUjFWLFD�
SURFHGHL[HQ�D�HVWXGLDU�HO�SUREOHPD��SHQVDU�DOWHUQDWLYHV��SODQLILFDU�FDQYLV�
SUREDU�ORV�D�OD�SUjFWLFD��DYDOXDU�ORV�L�FRQVROLGDU�ORV�VL�pV�HO�FDV. Estaríem
parlant de estratègies de UHVROXFLy�GH�SUREOHPHV que es desenvolupen  en
el mateix context de la pràctica educativa (els centres). Això no vol dir que
hagin de desenvolupar-se sense ajuda externa ni renunciar a adoptar i
utilitzar innovacions probades en altres centres o desenvolupades per grups
d’experts si serveixen per a resoldre els problemes detectats. Aquest tipus
de processos innovadors són els que  proposen que els professors
s'impliquin en tasques de Reflexió en l'Acció de la seva pràctica, en la
tradició dels SURIHVVLRQDOV�UHIOH[LXV (Schön 1998).

En l’anàlisi de la recerca apareixia com una tendència de qualitat el fet que els
professionals dels EAP tinguin un ampli marge de llibertat i de responsabilitat a
l’hora de planificar i desenvolupar la seva tasca, així com la importància de que
planifiquin actuacions de reflexió i millora, en aquesta línia és lògic que optem
per prioritzar els processos innovadors pensats i desenvolupats en els equips a
partir de les seves preocupacions o iniciatives de millora. Per tant ens
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decantaríem pel segon tipus d’estratègia innovadora, tot i que en certs
moments poden ser complementàries.

Ja hem dit abans que preníem els estudis sobre innovació educativa com a
referent per aquest estudi perquè entenem que l’avaluació ha de formar part
d’aquests processos, per tant del que hem dit en aquest apartat, podríem anar
concluent que:

el model d’avaluació que es proposa en aquest estudi vol inserir-se dins de
processos d’innovació dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic,
bàsicament en la modalitat d’innovacions contextualitzades en el propi equip,
en la linea de la Reflexió en l’Acció. Això vol dir que el model serà útil sobre tot
per al que podríem anomenar “autoavaluació” dels equips, tot i que també
podria ser útil per a desenvolupar una avaluació assistida des de l’exterior o
una avaluació externa que es vulgui basar en els aspectes qualitatius de la
pràctica amb intencions de millora.

E��3ULRULW]DFLy�GH�O¶$87255()/(;,Ï��&2/Â/(*,$'$

Continuant la reflexió amb la que acabàvem el punt anterior, intentarem
explicar l’opció del model que proposem respecte dels DJHQWV i l’DXGLqQFLD de
l’avaluació. És a dir respecte a TXL�GHVHQYROXSD�OHV�DFWXDFLRQV d’avaluació i
TXL�UHS�OD�LQIRUPDFLy�R�FRQHL[HPHQW que es recull en el procés. Passem,
doncs, de la reflexió des del camp de la innovació educativa al de l’avaluació de
programes i organitzacions, altre cop el nostre referent seran els estudis del
camp educatiu i no els d’altres camps més aliens a la nostra realitat com ara els
desenvolupats en l’avaluació d’organitzacions empresarials, encara que en
algun moment els utilitzem com a possibilitat de paral·lelisme o contrastació.

Els aspectes referits als agents i les audiències solen definir força el tipus
d’avaluació del que s’està parlant i sembla important definir-los a l’hora de
proposar un model.  Ernest R. House (1994) proposa classificar els tipus
d’avaluació tot proposant���VLWXDFLRQV�EjVLTXHV�G¶DYDOXDFLy�

3HUVRQDl��en que l’avaluat i l’avaluador coincideixen, és a dir que estaríem
parlant d’autoavaluació, en aquest cas els agents de l’avaluació i l’audiència
serien les mateixes persones�

,QWHUSHUVRQDO��En aquest cas l’avaluador (agent) és una persona externa que
treballa per als que estan dins d’un programa, però aquesta relació és privada,
l’audiència és només qui ha contractat l’avaluador

3~EOLFD� En aquest cas l’avaluador també és extern però en tractar-se d’un
programa  públic l’audiència no queda reduïda a qui ha encarregat l’avaluació
perquè  els resultats poden interessar a diferents grups (qui ha planificat el
programa, qui l’ha desenvolupat, les autoritats que el financien, els usuaris,…)
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D’entrada cal remarcar que el cas de l’avaluació dels EAP estaria en el darrer
cas ja que es tracta d’un programa públic i el seu funcionament pot interessar a
diferents grups. Aquesta és una de les fonts de complexitat de l’avaluació dels
EAP.

Per tant sigui quina sigui la selecció d’agents i audiències que s’adoptin en
l’avaluació dels EAP hauríem de tenir clar que la informació i el coneixement
que se’n generi hauria d’estar d’alguna manera disponible per a ser consultada
o utilitzada pels diferents grups implicats. Val a dir que aquest estudi i el model
que es proposa tenen aquesta pretensió des del principi i això s’ha reflectit en
la metodologia de la recerca i en el model d’avaluació.

No obstant això, també és cert que, com hem dit, el context privilegiat per a la
millora és el del propi equip de l’EAP perquè és on poden produir-se els canvis
més rellevants, de manera que el principal grup d’audiència haurien de ser els
professionals de l’equip ja que són qui, majoritàriament, haura de tenir en
compte els resultats de l’avaluació per prendre decisions, això ens apropa a la
necessitat de l’autoavaluació o avaluació interna.

Si, a més, tenim en compte que algunes de les intervencions de l’EAP es
desenvolupen amb col·laboració amb els centres (plans de centre) i, per tant, la
seva avaluació i millora serien de responsabilitat compartida, podem fer-nos
una idea de la complexitat d’aquesta qüestió en el cas dels EAP.

Així doncs, el model que proposem haurà de tenir en compte aquesta
complexitat.
Per començar hem fet una opció prioritària respecte a qui desenvolupa
l’avaluació ”O¶DJHQW�DYDOXDGRU”. En principi ens hem decantat per un model
d’DYDOXDFLy LQWHUQD en què els avaluadors serien els mateixos professionals de
l’equip encara que podrien recollir informació d’altres grups (centres, usuaris,
administració, …) que en aquest cas actuarien com a “DJHQWV�LQIRUPDGRUV�R
FROÂODERUDGRUV”. De tota manera les eines que conté el model poden ser útils a
persones que vulguin dur a terme DYDOXDFLRQV�H[WHUQHV� dels EAP.

Val a dir que la distinció entre avaluació interna i externa (Nevo 1997) o entre
models interns i externs d’avaluació (Ruiz 1996) és força utilitzada quan es
parla d’avaluació de centres o programes i és refereix bàsicament a que
l’avaluador/s pertanyin al centre o programa avaluat o no. Hi ha un aspecte
interessant de la relació entre avaluació interna i externa que es refereix a la
seva complementarietat i al fet que l’autoavaluació (interna) prepara les
institucions per a col·laborar més adequadament en les possibles avaluacions
externes i fer que aquestes darreres siguin més útils per a qui les dur a terme i
per a la pròpia institució avaluada (Nevo 1997).

Pel que fa a O¶DXGLqQFLD�GH�O¶DYDOXDFLy la qüestió és més complicada, tal com
hem exposat abans. En primer lloc la tria d’un model d’avaluació interna ens
porta, d’alguna manera, a proposar que l’audiència principal o primària siguin
els professionals de l’EAP ja que són els que fan l’avaluació i, a més, els que
hauran de prendre majoritàriament les decisions sobre les possibles millores
del seu funcionament.
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Però en el cas dels plans de Col·laboració amb els centres i potser en alguns
plans de coordinació amb serveis del sector els programes són compartits i per
tant caldria desenvolupar conjuntament l’avaluació o, si més no, donar als
professionals d’aquestes institucions el rang d’audiència primària.

A més, ja hem dit que en una avaluació pública hauríem de tenir presents els
grups que poden estar interessats en els seus resultats el que sol anomenar-se
“DXGLqQFLD�LQWHUHVVDGD” (Guba i Linconl 1981, citats per Nevo 1997), tant
perquè potser també hauran de prendre certes decisions com pel fet que potser
se’ls hauran de fer arribar certes demandes si en l’avaluació es veu que les
modificacions les necessiten (per exemple a l’Administració).

Tot plegat ens porta a pensar en una mena de xarxa d’audiències diverses que
podrien col·laborar en l’avaluació i/o rebre informació provinent de la mateixa
en diferents àmbits d’actuació dels EAP i de diferents maneres en funció del
seu rol i les seves necessitats en cada àmbit. La concreció d’aquesta mena de
xarxa l’exposarem en l’apartat 3.3 corresponent a la proposta d’àmbits de
decisió i avaluació.

Com a model d’estratègia d’avaluació més adequat als objectius previstos i a
les característiques dels EAP optem pel que José Mª Ruiz anomena el model
d¶$87255()/(;,Ï��&2/Â/(*,$'$. Citem un parell de paràgrafs d’aquest
autor sobre les característiques d’aquest model:

“OD�HYDOXDFLyQ�VHULD�HQ�QXHVWUR�FDVR��XQ�SURFHVR�GH�UHIOH[LyQ�VREUH�OD�SUjFWLFD�
PHGLDQWH�HO�FXDO��ORV�SURWDJRQLVWDV�FRQRFHQ�FRQ�SURIXQGLGDG�HO�SRUTXp�GH�VXV
DFFLRQHV��(O�SURFHVR�SXHGH�HVWDU�LPSXOVDGR�\�IDFLOLWDGR�SRU�DJHQWHV�H[WHUQRV�
SHUR�VLHPSUH�WLHQH�FRPR�ILQDOLGDG�OD�YDORUDFLyQ�FUtWLFD�GH�OD�SODQLILFDFLyQ�\�GH�OD
DFFLyQ�HGXFDWLYD�GH�XQD�FRPXQLGDG�HVFRODU�HQ�VX�FRQWH[WR�GH�WUDEDMR´

³6REUH�WRGR��OD�HYDOXDFLyQ�HQWHQGLGD�FRPR�SURFHVR�GH�DXWRUUHIOH[LyQ
FROHJLDGD�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�DFWLWXG�SRVLWLYD�GH�ORV�LPSOLFDGRV�KDFLD�OD
UHIOH[LyQ��HO�DQiOLVLV�GH�ODV�SURSLDV�DFWXDFLRQHV�\�OD�IOH[LELOLGDG�KDFLD�ORV
FDPELRV�TXH�H[LMD�OD�PHMRUD�GH�OD�UHDOLGDG´
(J.M. Ruiz 1996, pàgines 239 i 240)

Aquest model basat en la indagació grupal dins de les institucions i en el
compromís conjunt per a l’autoconeixement professional i la millora, connecta
perfectament amb la llarga tradició de reflexió sobre la pràctica que
desenvolupen els EAP i és mostra com molt adequat al tipus  d’organització
(equips de treball amb molta coordinació) i al grau de preparació dels seus
professionals.

3HU�FRQFORXUH�DTXHVW�SXQW�GLUtHP�TXH�RSWHP�SHU�XQ�SURFpV�G¶DYDOXDFLy�LQWHUQD
GHOV�($3��XWLOLW]DQW�HO�³PRGHO�G¶DXWRUUHIOH[Ly�FROÂOHJLDGD´��DPE�FROÂODERUDFLRQV
G¶DOWUHV�DJHQWV�HQ�FHUWV�jPELWV�L�DPE�GLIHUHQFLDFLy�G¶DXGLqQFLHV�³SULPjULHV´�L
³LQWHUHVVDGHV´�
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F��9DOLGDFLy�D�SDUWLU�GH�OD�5$Ï�',$/Ñ*,&$�D�GLIHUHQWV�QLYHOOV

L’opció pel model de l’autorreflexió col·legiada ja mostra una tendència a
considerar que la validació dels resultats de l’avaluació vindrà donada per la
construcció conjunta dels significats que conjuntament s’atorguin a
determinades situacions, principis, informacions, evidències,…,  referides a la
pràctica assessora i als criteris amb que prenem les decisions.

Aquesta manera de donar validesa a l’avaluació pot semblar poc objectiva
(possiblement ho és) però cal pensar que la pràctica que volem avaluar no és
altre cosa que una “construcció social” que pren cos a partir de la confluència
de determinat encàrrec, d’unes necessitats o demandes i d’unes respostes i
propostes fetes per l’EAP. Si el que estem avaluant és el resultat d’aquesta
confluència de necessitats, expectatives, concepcions, sentiments, opinions,…,
dificilment podrem avaluar-ho amb un seguit d’instruments de mesura objectius.
Més aviat caldrà veure si podem fer una construcció social que ens permeti
acordar el valor que donem a la informació que recullim de la realitat i en
quines direccions sembla raonable intentar-ne la millora.

En aquest tipus d’avaluació no aspirem a generar un coneixement objectiu
universalment vàlid, sinó un coneixement que ens sigui útil per a millorar la
pràctica assessora de cada EAP. Si això és així potser la difusió i l’intercanvi
podran facilitar la generalització d’aquest coneixement però sempre caldrà fer
alguna mena de reconstrucció des de la negociació de significats.

És per això que hem manllevat el concepte de “5Dy�'LDOzJLFD” del camp de
l’estudi dels valors socials i de la seva educació. Aquest concepte tant
estimulant és el que fan servir per explicar el procés mitjançant el qual es van
consensuant els valors i es van adaptant continuament per a la seva aplicació
en situacions reals. És un concepte que apareix a ran de la dificultat per a
poder aplicar anàlisis objectius a unes realitats en què cal respectar i potenciar
l’autonomia individual de molt diverses persones i al mateix temps acordar
criteris que permetin la convivència, en aquest sentit la “raó dialògica” seria una
manera d’anar construint continuament, i de manera conjunta, valoracions i
criteris vàlids per a la gestió de la realitat social.

De fet la concepció de O¶DYDOXDFLy�FRP�D�GLjOHJ�està present en l’estudi de
l’avaluació educativa (Santos Gerra 1993).

Aquest forma de validació també te relació amb les tècniques de “triangulació”
pròpies de les metodologies qualitatives d’investigació educativa, en què es
busca donar validesa a les observacions qualitatives mitjançant l’acord entre
diferents observadors, diferents metodologies, diferents moments, …, és a dir
buscant una mena de contrastació entre diferents fonts d’informació.

$TXt�SURSRVHP�TXH�HO�FRQHL[HPHQW�VREUH�OD�QRVWUD�IHLQD�L�OHV�OLQHHV�SHU�D�OD
VHYD�PLOORUD�HPHUJHL[LQ�G¶XQ�GLjOHJ�D�GLIHUHQWV�QLYHOOV�TXH��DL[z�VL��KDXULD�GH
GHVHQYROXSDU�VH�FRP�XQ�SURFpV�LQWHQFLRQDO�RULHQWDW�D�OD�UHIOH[Ly�L�OD�PLOORUD�
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Fonamentalment entenem que aquest dialeg hauria de produir-se als següents
nivells:

- (QWUH�HOV�PHPEUHV�GH�O¶($3 dins del procés G¶DXWRUUHIOH[Ly�FROÂOHJLDGD
del que parlàvem abans.

- (QWUH�FULWHULV�HQ�HOV�GLIHUHQWV�jPELWV�GH�GHFLVLy� És a dir que hi hagi
FRKHUqQFLD�LQWHUQD en les diferents decisions de l’EAP des del Projecte
d’equip fins a les actuacions quotidianes.

- (QWUH�O¶($3�L�HOV�DOWUHV�JUXSV�LPSOLFDWV, (centres, Administració, serveis)
per tal de fer una avaluació que sigui una autèntica construcció compartida
com ho ha de ser la pràctica assessora.

- (QWUH�GLIHUHQWV�($3 per tal de posar en comú les experiències i les
concepcions formulades  en els esforços de reflexió de cada equip.

G��$YDOXDFLy�+2/Ë67,&$�SHU�WHQLU�HQ�FRPSWH�OD�FRPSOH[LWDW�GH�OD�WDVFD

Durant tot l’estudi que presentem en aquesta memòria hem fet referència a la
complexitat de la tasca dels EAP com una de les dificultats per a desenvolupar-
hi processos d’avaluació.També hem rebutjat, però, la pretensió tècnica de
reduir la complexitat artificialment per a facilitar-ne  l’avaluació, per exemple
avaluant només certs aspectes quantificables.

Entenem que del que es tracta es de buscar formes d’avaluació que tinguin en
compte  la complexitat de tota la tasca però ens permetin focalitzar l’anàlisi en
aspectes concrets de la realitat per poder fer avaluacions profundes i
significatives.

Per a fer aquest tipus de procés caldria adoptar un avaluació de tipus “KROtVWLF”
que permeti fer-se una representació de tota la complexitat (com una mena de
mapa de tot el territori) i al mateix temps tancar el focus sobre aquells aspectes
que siguin rellevants en cada moment. La intenció seria aconseguir una relació
molt significativa entre el tot i les parts en la pràctica professional i també en la
seva avaluació. Algunes imatges que poden servir-nos per explicar això serien,
per exemple les de l’holograma quant al producte, és a dir intentar aconseguir
una pràctica assessora en que cada petita actuació reflectís tota la complexitat i
els criteris de l’EAP i quant al procés d’avaluació s’assemblaria més a l’ús dels
plans generals i dels zooms sobre primers plans que es podrien fer servir en el
cinema com una manera de tenir perspectives globals i concretes quasi
simultàniament.
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En el model d’avaluació dels EAP que proposem aquí la qualitat holística
vindria donada per:

- l’èmfasi en que l’equip que s’autoavalua descrigui i tingui molt clara tota la
complexitat de la tasca.  (aquest aspecte tindrà el seu reflex en les dues
propostes d’eines que es faran en els propers apartats: Esquema d’àmbits
de decisió/avaluació  i  Sistema de criteris de qualitat)

- l’èmfasi en la interrelació i la coherència entre tots els àmbits de decisió de
l’EAP en una dinàmica de fonamentació mútua entre ells, de manera que
els àmbits més generals aporten criteris per decidir en els més concrets i
l’experiència dels concrets serveix per ratificar o revisar els principis dels
més generals. Trobaríem aquí una situació habitual de reflexió en l’acció.

- l’èmfasi en un procés d’autoavaluació en aproximacions successives i molt
flexible que permeti tenir en compte la globalitat de la realitat a avaluar però
actuant en cada moment en un àmbit tant reduït o tant general com sigui
necessari per a les necessitats del procés de reflexió i millora en el que
s’insereix l’avaluació. Aquest tipus de procediment que permetria transitar
del tot a les parts amb fluïdesa seria com una adaptació d’aquell lema que
utilitzen els ecologistes “pensa globalment, actua localment”.

Les opcions que hem estat exposant tot al llarg d’aquest apartat:

- Orientació a la millora
- Autorreflexió col·legiada
- Raó dialògica
- Perspectiva holística

Fonamenten i caracteritzen el model d’avaluació que proposem, en els propers
apartats anirem concretant alguns dels seus components.
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El contingut d’aquest apartat, dins el model que proposem,  vindria a ser la
representació de la complexitat de la tasca dels EAP.

Com hem exposat en l’apartat anterior volem que el model d’avaluació no
redueixi la complexitat per tal de poder-la avaluar, pretenem que la tingui
sempre en compte, encara que no l’abordi tota sencera en cada moment o acte
d’avaluació.

La proposta d’àmbits que fem a continuació vindria a ser una mena de “mapa”
dels diferents tipus de decisions i actuacions que sol desenvolupar un EAP per
dur a terme la seva feina. A més hem diferenciat el tipus de participació que hi
poden tenir diferents “agents” i quines podrien ser les “audiències” principals i
interessades en cada un dels àmbits.

Així doncs, SHU�XQD�EDQGD�KHP�GLYHUVLILFDW i classificat la realitat complexa per
que tinguem clar que en cada moment i cada àmbit podem haver de
desenvolupar activitats d’avaluació (o de decisió) diferents i amb persones
diferents, SHU�XQD�DOWUD�EDQGD�OD�UHSUHVHQWDFLy�JOREDO que ens fem de tots
aquests àmbits i de les seves relacions ens ajuden a veure que totes les
decisions i avaluacions que fem en qualsevol d’ells afecta a la totalitat de la
feina i que la qualitat final de la tasca de l’EAP passa per ser capaços
d’establir-hi una bona coherència interna i amb les aportacions d’aquells amb
qui treballem.

Com hem dit en l’apartat anterior, aquesta dinàmica entre complexitat i
especificitat és el que anomenem qualitat holística del model.

Cal explicar que hem anomenat els àmbits amb aquesta mena de substantiu
híbrid “decisió/avaluació” per remarcar, un cop més, que aquestes dues
accions les entenem com molt lligades. Entenem que l’EAP té una sèrie
d’àmbits en què va prenent decisions (des dels més generals com podria ser el
projecte d’equip fins a les actuacions quotidianes en el desenvolupament d’un
pla determinat), una pràctica professional reflexiva com la que proposem, es
basa en que aquestes decisions vagin sent revisades i posades en contrast les
unes amb les altres per tal de d’augmentar la consciència sobre les pròpies
decisions i actuacions i dur a terme les modificacions que es jutgin necessàries.
D’aquesta manera els diferents àmbits de decisió de l’EAP es poden veure,
també, com a àmbits d’avaluació.

A continuació presentem el conjunt d’àmbits que creiem que recullen les
diverses actuacions dels EAP, lD�LQWHQFLy�pV�TXH�VLJXL�QRPpV�XQD�SURSRVWD
VREUH�OD�TXDO�FDGD�($3�SXJXL��VL�KR�FUHX�FRQYHQLHQW��GHILQLU�OD�VHYD�SUzSLD�:
- Projecte d’Equip
- Línies d’Acció
- Plans de Col·laboració
- Plans d’Atenció
- Plans de Coordinació
- Plans d’Organització i Millora
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(O�3URMHFWH�G¶($3: recolliria els principis que regeixen les actuacions de l’EAP,
seria el pòsit que els seus professionals han anat construint com a fonament de
la seva tasca.

De fet és el resulatat de la interacció entre les funcions que l’EAP té
encomenades per la normativa i les característiques o trets d’identitat de cada
EAP (tant les que es refereixen a les persones que el composen i les seves
concepcions professionals, com les que es refereixen a les característiques
contextuals).

Així doncs, el projecte d’EAP seria una construcció de l’equip que serveix per:
Adaptar l’encàrrec al context en què s’ha de desenvolupar, definir els trets
d’identitat de cada EAP i la reinterpretació de les funcions que comporten,
orientar les decisions i actuacions que es prenguin en altres àmbits, recollir i
assimilar les experiències provinents d’altres àmbits per transformar-les, si cal,
en nous criteris.

En aquest sentit l’àmbit projecte te una gran importància per a la coherència
interna de l’EAP i també per a l’avaluació perquè marca criteris que poden
donar significat a les reflexions referides a tota l’actuació de l’EAP.

/tQLHV�G¶DFFLy: serien els eixos d’activitat que  l’EAP es proposa treballar per
tal de dur a la pràctica el seu projecte. Podríem dir que representen la vessant
aplicada del projecte, ja que marcarien els grans tipus d’actuacions que
després es concretarien en els Plans.

Podríem dir que són una mena de camins per assolir les Finalitats de l’EAP que
s’han acordat en el projecte. Podrien ser la reinterpretació dels Objectius
Generals que figuren en les instruccions de la DGOIE o bé els temes o línies
prioritàries que l’EAP es proposa treballar (p. ex.: gestió de conflictes, treball
per projectes, etc) o bé la suma d’aquests dos tipus de formulacions.

En aquest àmbit de decisió hi hauria d’haver la definició o enunciat de les línies
d’acció i l’explicació de com l’EAP les entén i els criteris generals amb els quals
les durà a la pràctica.

Aquestes línies d’acció es poden revisar quan calgui en funció de l’avaluació de
la seva rellevància o de la seva utilitat pràctica, però en principi no estem
parlant d’un àmbit molt concret, seria bo que tingués una certa permanència en
el temps ja que marca l’orientació de les actuacions de l’EAP.

(OV�3ODQV: representen les concrecions de les línies d’acció en el temps i
l’espai , és a dir per a un període de temps determinat i en un context concret.

A efectes d’avaluació és important delimitar tres moments diferents dels Plans:

La concreció o disseny del SOD� el GHVHQYROXSDPHQt o posada en pràctioca i els
seus UHVXOWDWV.   És important perquè en cada un d’aquests moments es poden
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avaluar coses diferents i distingir-los aclareix les finalitats de l’avaluació i les
possibilitats reals d’avaluació de la intervenció estricta de l’EAP.

En la proposta d’àmbits que estem exposant s’han inclòs 4 tipus de plans que
creiem que abasten els que habitualment poden concretar els EAP,
naturalment podrien classificar-se d'altres maneres o definir-en més o menys
en funció de les línies d’acció de cada EAP.

3ODQV�GH�&RO�ODERUDFLy: serien aquells que es negocien amb els centres en
què la relació és sistemàtica i duradora (bàsicament aquells amb els que
signem plans de treball).

És molt important a l’hora d’avaluar-los tenir present que aquests plans no són
dissenyats per l’EAP, sinó fruit de la col·laboració i pertant es basen en un
principi de corresponsabilitat des de la seva elaboració fins als seus resultats,
passant pel seu desenvolupament. Per tant cal entendre que la seva avaluació
també ha de ser compartida (aquest aspecte queda reflectit en el quadre
d’agents i audiències de cada àmbit).

3ODQV�G¶DWHQFLy: serien els plans que l’EAP dissenya per atendre les
demandes que no s’atenen des dels plans de col·laboració. Fonamentalment
inclourien l’atenció als centres amb els que no s’ha establert Pla de
Col·laboració (concertats, escoles bressol, postobligatòria,…) i l’atenció a
demandes que arriben directament des d’alumnes o famílies no ateses des dels
centres.

Naturalment aquests plans poden ser diversos en funció de la configuració del
sector i l’organització de l’EAP. no comporten el mateix grau de
corresponsabilitat que els de col·laboració. En aquest plans els centres o
usuaris atesos poden participar en l’avaluació però, generalment, serà com a
agents informadors o col·laboradors perquè l’EAP que seria el responsable dels
plans i de la seva avaluació pugui tenir dades per desenvolupar-la i fer les
millores adients.

3ODQV�GH�FRRUGLQDFLy��R�LQWHUDFFLy�: Serien els plans que elabora l’EAP per
tal de gestionar la relació amb altres serveis, programes, administració, etc.
habitualment aquests plans no són molt explícits i poden tenir un alt grau de
diversitat donada la diversitat dels interlocutors.

En cas de serveis o programes en què s’estableix una relació molt estable, és
possible que el pla sigui compartit (serien els casos en els què podríem parlar
estríctament de coordinació), fins i tot en sectors molt estructurats poden haver
plans i estructures de coordinació general entre serveis. En aquests casos
l’avaluació dels plans hauria de ser compartida ja que l’elaboració del pla ho és,
de manera que els serveis en qüestió serien també responsables de l’avaluació
(hem reflectit aquesta situació en el quadre d’agents i audiències de cada
àmbit).
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3ODQV�G¶RUJDQLW]DFLy�L�PLOORUD: Es refereixen a les concrecions que els EAP
elaboren  per a la seva pròpia feina interna, inclourien com a mínim totes
aquelles planificacions referides a l’organització interna de l’equip per a poder
desenvolupar adequadament les tasques previstes en el seu projecte i tot
l’ambit referit a la reflexió professional, la revisió de la feina i la formació
continuada dels seus membres.

Aquests plans són els que tenen un caire més clarament intern i, per tant,
queda clar que la seva avaluació correspon a l’EAP, tot i això pot ser
interessant que altres grups com ara els centres o l’Administració rebin
informació sobre els resultats de la seva revisió per si poden veure’s afectats
d’alguna manera (p. ex: havent de preveure més recursos, coneixent temes de
formació de l’EAP, etc.)

Un cop presentats els àmbits que proposem i les seves principals
característiques volem aclarir que som conscients que alguns d’aquests àmbits
no estan especificats per escrit en la majoria dels EAP (començant pel projecte)
però entenem que d’alguna manera existeixen de forma implícita i són la base
a partir de la qual cada membre de l’EAP orienta la seva actuació.

No hi ha dubte que els EAP comparteixen una sèrie de criteris generals que
guien les seves decisions i actuacions (projecte) que tenen definides i
argumentades grans línies de treball que després concreten en els plans (línies
d’acció) i que planifiquen actuacions concretades en el temps i en cada context
(plans) encara que uns seran més explícits (plans de centre, plans d’atenció a
la seu, alguns plans de coordinació,…) i altres potser més implícits (atenció als
centres concertats, relació amb deteminats serveis, organització, reflexió,…).
Per tant els àmbits de decisió hi són encara que no tots o no sempre estiguin
escrits, això depèn del nivell de registre escrit que cada EAP faci servir o del
tipus de presa de decisions que s’utilitzi dins de l’equip.

En aquest model intentem lligar el procés de presa de decisions, amb la seva
revisió i explicitació, de manera que la proposta passa per, anar explicitant els
diferents àmbits presentats, en l’ordre i profunditat que cada EAP consideri
necessaris segons els seus interessos i necessitats professionals o
contextuals.

Per dur a terme aquesta tasca entenem que és bo que cada EAP construeixi la
seva representació d’àmbits de decisió/avaluació. Nosaltres fem la proposta
que hem presentat per si es vol adoptar tal qual està o com a base per a que
cada EAP faci la seva pròpia.

Per altra banda cal tenir present que una de les dificultats de l’avaluació dels
EAP és que desenvolupen les seves tasques en interacció amb altres persones
o equips, de manera que és complicat delimitar les aportacions o les
responsabilitats de cada un i fer-ne una valoració, és per això que també
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sembla important tenir una mica clares les responsabilitats de cada un en el
procés de presa de decisions sobre les tasques i en els processos d’avaluació.

Un altre aspecte important per aminorar la confusió en l’avaluació és ser
conscients que l’avaluació pot analitzar a diferents nivells. No serà el mateix
analitzar els criteris generals en un projecte que buscar informacions concretes
del desenvolupament d’un pla.

Un cas particular d’aquest aspecte dels nivells d’avaluació és le que es dóna
respecte als moments dels plans: planificació, desenvolupament, resultats.

- En O¶DYDOXDFLy�GH�OHV�SODQLILFDFLRQV caldrà veure fins quin punt el pla atén les
necessitats dels implicats, si ha estat ben descrit, si orienta adequadament
el seu desenvolupament, si delimita tasques i responsabilitats, si sembla
realitzable, etc.

- En O¶DYDOXDFLy�GHO�GHVHQYROXSDPHQW caldrà veure si s’ha dut a terme el que
estava previst en el pla, si les persones implicades han exercit les tasques
previstes, si s’han produït incidències no previstes positives o negatives i
quines semblen les causes de l'acompliment o no de les accions.

- En O¶DYDOXDFLy�GHOV�UHVXOWDWV, en canvi, haurem de valorar si el pla i el
desenvolupament han reeixit en les seves intecions, si les necessitats de les
persones que es volien atendre amb el pla s’han atès realment, fins a quin
punt i de quina manera es podrien atendre encara millor.

Si es té en compte tot això (diversitat d’àmbits, diversitat de responsabilitats,
diferents nivells de valoració,…) estarem posant una mica d’ordre en aquesta
construcció social complexa que és l’avaluació de l’assessorament
psicopedagògic que desenvolupen els EAP.

A continuació incloem 2 quadres sobre la proposta d’àmbits en què
representem alguns d’aquests aspectes :

En el primer s’exposa un esquema dels àmbits (incloent-hi els diferents nivells
dins dels plans), tot remarcant les relacions entre ells, de manera que els més
generals serveixin per decidir en els més concrets i l’avaluació d’aquests doni
informació per a millorar els  més generals.

En el segon es fa una proposta orientativa sobre quins podrien ser els agents i
les audiències primàries i interessades de cada àmbit
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En aquest apartat exposem un conjunt de criteris que s’han recollit en la
recerca com a resultat de la interpretació del contingut de les entrevistes, en
l’apartat referit a la recerca els exposat, tot il·lustrant-los amb fragments de les
entrevistes.

En aquest apartat referit a la proposta de model d’avaluació,  el que hem
anomenat “6LVWHPD�2EHUW�GH�&ULWHULV�GH�4XDOLWDW” té la funció clara de
“proposta” perquè cada equip pugui descriure el seu propi sistema a partir
d’aquest, si ho creu convenient.

Es tractaria d’oferir un FRQMXQW�GH�FULWHULV�TXH�HQ�OD�UHFHUFD�KDQ�DSDUHJXW
FRP�D�WHQGqQFLHV�GH�TXDOLWDW�GH�OD�WDVFD�GHOV�($3. Ara bé és molt important
tenir present que el conjunt no és un sistema tancat i acabat, en aquest conjunt
s’hi apleguen criteris que són coherents entre ells però que cada EAP hauria de
ponderar i reinterpretar en el seu context i a partir de les seves concepcions i
cultura d’equip. De fet no sembla massa possible desenvolupar al màxim tots
els criteris simultàniament perquè malgrat el seu valor objectiu, alguns poden
representar certes tensions entre ells (p.ex. criteri d’alteritat-criteri de proximitat)
Per tant els EAP haurien de ponderar, reinterpretar, comentar els criteris, si
vulguessin utilitzar-los i veure inclús si creuen que cal modificar el llistat.

Tota a questa tasca acabaria amb una proposta pròpia de Sistema de Criteris
de Qualitat que formaria part del seu Projecte d’EAP.

El SOCQ inclou el mateix llistat general que les “tendències de qualitat” que
van aparèixer en la interpretació de la recerca. S’ha volgut mantenir l’estructura
i les formulacions de les tendències per ser coherents amb la tasca
desenvolupada en la recerca. Només s’han modificat alguns dels punts que
s’inclouen dins de cada criteri per aclarir-los o completar-los ja que en l’apartat
de la recerca quedaven molt cenyits als fragments concrets d’entrevistes que
s’havien seleccionat.

Així doncs, en aquest apartat exposem la 3URSRVWD�GH�6LVWHPD�2EHUW�GH
&ULWHULV�GH�4XDOLWDW que inclou:

- Criteris sobre les finalitats dels EAP
- Criteris sobre les condicions per a la feina
- Criteris sobre organització i reflexió interna de l’equip
- Criteris sobre aspectes generals de la intervenció
- Criteris sobre formes d’intervenció als centres

En l’apartat 3.5 s’exposen possibles utilitzacions d’aquesta eina dins els
procediments d’autorreflexió col·legiada que proposa el model d’avaluació dels
EAP.



114

3523267$�'(�6,67(0$�2%(57�'(�&5,7(5,6�'(�48$/,7$7

$���62%5(�/(6�),1$/,7$76�'(�/¶($3

a.1. Donar suport i assessorament als centres per fer front a situacions amb
components de caire psicopedagògic (referides a alumnes concrets,
organització, projectes curriculars,…)

a.2. Facilitar els processos de reflexió i canvi en els centres educatius, aportant
si cal propostes psicopedagògiques adequades als seus objectius i necessitats

a. 3. Col.laborar en processos de valoració de necessitas educatives d’alumnes
i d’orientació, planificació i seguiment d’accions educatives que se’ls hi adrecin.

a.4. Orientar alumnes i famílies en aspectes psicopedagògics

a. 5. Facilitar  les relacions entre les famílies i els centres educatius o altres
serveis del sector.

a.6. Promoure i col·laborar en el recull, sistematització i trapàs prudent i
adequat de la informació sobre alumnes dins dels centres, entre centres i entre
aquests i altres serveis.

a.7. Informar altres òrgans de l’Administració sobre necessitats educatives
d’alumnes, recursos que requereixen i necessitats dels centres i el sector, per a
que les puguin tenir en compte al prendre les seves decisions.

a.8. Facilitar la relació i la coordinació entre els centres i altres programes o
serveis del sector

a.9. Facilitar el recull, sistematització i intercanvi d’idees i experiències
educatives entre els centres i en el sector

a.10. Col·laborar amb altres òrgans i programes de l’Administració per a la
millora dels centres i/o el sector
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%���62%5(�&21',&,216�3(5�$�/$�)(,1$

E����/¶($3�QHFHVVLWD�DXWRQRPLD�SHU�D�GHILQLU�HO�VHX�SURMHFWH�L�OHV�VHYHV
LQWHUYHQFLRQV��1HFHVVLWD�XQ�HQFjUUHF�DPSOL�L�SRF�UtJLG

(Criteri: $872120,$�352)(66,21$/�

- Cal autonomia per a desenvolupar un projecte propi i adaptar-se al context.

- L’excés de pauta i d’instruccions en l’encàrrec va en detriment de la
creativitat i la satisfacció professional.

- Quan més qualificat és un professional o un equip menys pautes ha de tenir
(i també més responsabilitat).

- Un encàrrec poc rígid facilita la flexibilitat per atendre millor les demandes.

E����&DO�VHOHFFLy�DFXUDGD��IRUPDFLy�SHUPDQHQW�L�UHFRQHL[HPHQW�SHU�DOV
SURIHVVLRQDOV�GHOV�($3

(Criteri: &$3,7$/,7=$&,Ï�+80$1$�

- l’assessorament és una tasca complexa que requereix formació i
experiència específiques. Cal seleccionar acuradament les persones que
han de fer aquesta feina.

- Cal una formació inicial, entrenament i tutorització en els primers temps amb
recolzament especial de l’equip.

- Cal formació permanent amb molta autonomia dels equips en la seva
planificació.

- Caldria un desenvolupament en carrera professional que incentivi la millora.

E����&DO�TXH�HOV�(DS�GLVSRVLQ�GHOV�UHFXUVRV�SHUVRQDOV�L�PDWHULDOV
QHFHVVDULV�SHU�GXU�D�WHUPH�XQ�DVVHVVRUDPHQW�DGTXDW�D�OHV�ILQDOLWDWV�L
O¶HVWLO�GHVFULWV

(Criteri: '27$&,Ï�

- Cal que els EAP disposin dels efectius personals suficients per
desenvolupar una intervenció continua i sistemàtica als centres.

- Els EAP han de disposar dels elements tècnics necessaris per
desenvolupar les seves funcions.

- Seria bo dotar els EAP de personal que pogués encarregar-se de tasques
administratives que actualment ocupen una part  important del temps

- Cal disponibilitat de temps per a la reflexió conjunta en l’equip
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&���62%5(�25*$1,7=$&,Ï�,�5()/(;,Ï�,17(51$�(48,3

F�����/¶($3�KD�GH�WHQLU�XQ�SURMHFWH�FRPSDUWLW�H[SOtFLW��3URMHFWH�G¶HTXLS�
(Criteri: &2+(5Ê1&,$�,17(51$�

- És important que els EAP tinguin un projecte compartit que ajudi a adequar
l’encàrrec de treball

- Cal que el projecte sigui fruit del consens i la reflexió conjunts i que vagi
revisant-se.

- El projecte hauria  de donar coherència a tota l’actuació de l’EAP i reflectir-
se en els plans d’intervenció

- És important tenir en compte el reajustament del projecte quan arriben
professionals nous a l’equip

&�����/¶($3�KD�GH�SODQLILFDU�SURFHVVRV�SHU�D�OD�UHIOH[Ly�L�OD�IRUPDFLy
LQWHUQD�

�&ULHWUL��35¬&7,&$�5()/(;,9$�

- Cal preservar espais consistents per a la reflexió dels equips

- Calen projectes que aportin il·lusió a la feina

- La reflexió interna i la formació s’han de planificar en els equips en funció de
les seves necessitats

- Calen diversos objectius i estratègies de formació

- És important fomentar els intercanvis entre equips i amb centres educatius

F�����/¶RUJDQLW]DFLy�LQWHUQD�GH�O¶($3�KD�G¶RULHQWDU�VH�D�OD�UHVROXFLy�HILFDo
GH�OHV�ILQDOLWDWV�FRKHUHQWPHQW�DPE�O¶HVWLO�GH�O¶($3

(Criteri: 23(5$7,9,7$7)

- Cal que els EAP s’organitzin per assolir eficaçment els seus objectius

- Cal identificar i demanar el que es necessita per desenvolupar
adequadament la feina

- Cal poder ajustar les tasques i els temps disponibles
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(�� �62%5(�$63(&7(6�*(1(5$/6�'(�/$�,17(59(1&,Ï

G����eV�LPSRUWDQW�GHILQLU�OHV�IXQFLRQV��SDFWDU�OHV�LQWHUYHQFLRQV�L�LQIRUPDU�
QH�D�OHV�SHUVRQHV�DPE�TXL�WUHEDOOHP�

�&ULWHUL��&/$5('$7�,17(1&,21$/�

- Cal definir bé les funcions de l’EAP en el context d’intervenció

- Cal que l’EAP informi als equips directius i al professorat de les funcions i
tasques que pot desenvolupar

- Cal aclarir les tasques dels diferents professionals o serveis

- Cal acordar procediments per a la intervenció i informar a qui els ha
d’utilitzar

G����&DO�SURPRXUH�OD�FROÂODERUDFLy�LQWHULQVWLWXFLRQDO
(Criteri: &255(63216$%,/,7$7�,167,78&,21$/�

- És important que EAP i altres òrgans de l’Administració comparteixin
objectius i col·laborin en els centres i el sector.

- És important que l’Administració potenciï el paper de l’EAP com a referent i
assessor psicopedagògic

G����/¶($3�KDXULD�GH�IDFLOLWDU�HOV�SURFHVVRV�GH�FDQYL�HQ�OHV�VHYHV
LQWHUYHQFLRQV�DPE�FHQWUHV��IDPtOLHV��VHUYHLV�

(Criteri: 25,(17$&,Ï�$/�&$19,�

- Els EAP poden ajudar els centres en els seus processos de revisió i millora
institucional

- El rol dels EAP en aquests processos hauria de ser de facilitació i de suport
en el context

- Els canvis poden estar en la base de la relació d’assessorament i poden ser
de tipus i amplituds molt diversos.
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G����O¶($3�KD�GH�VHU�HO�UHIHUHQW�SVLFRSHGDJzJLF�GHO�VHFWRU�SHU�DOV�FHQWUHV�
SHU�DOV�XVXDULV��SHU�DOV�DOWUHV�VHUYHLV�L�O¶DGPLQLVWUDFLy

(Criteri: 5()(5Ê1&,$���&5(',%,/,7$7�

- L’EAP hauria de ser el punt de referència per als centres en aspectes
psicopedagògics.

- L’EAP ha de tenir un lloc i credibilitat en els centres i davant l’Administració

- L’EAP hauria de ser un referent psicopedagògic a llarg termini per a les
famílies

- L’EAP hauria de “fer-se” càrrec de les situacions psicopedagògiques que es
donen als centres i al sector

G����/¶($3�KD�GH�WHQLU�XQ�SDSHU�DFWLX�HQ�OD�FRRUGLQDFLy�GH�VHUYHLV�HQ�HO
VHFWRU�

(Criteri: 5(/$&,Ï�,17(5,167,78&,21$/�

- L’EAP pot resoldre amb eficacia i coneixement els contactes amb serveis
externs del sector.

- L’EAP ha de fer funcions de mediació o pont amb altres serveis comunitaris

- L’EAP pot promoure i facilitar els intercanvis d’idees i experiències entre
centres.

G����O¶($3�KD�GH�SRGHU�RSLQDU�WqFQLFDPHQW�VREUH�VLWXDFLRQV
SVLFRSHGDJzJLTXHV�VHQVH�SRVDU�HQ�SHULOO�OD�FRQWLQXwWDW�GH�OHV�UHODFLRQV�

(Criteri: 5,*25���(48,7$7�

- Els EAP han de poder opinar tècnicament perquè altres òrgans de
l’Administració puguin prendre decisions amb més coneixement de causa

- L’EAP hauria de poder opinar tècnicament sense posar en perill la relació
amb els centres, les famílies o els serveis amb els que actua

- L’EAP hauria de poder treballar les seves opinions amb les persones
implicades i mirar de consensuar-les

- L’opinió tècnica dels EAP hauria de ser realista
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G����&DO�PDQWHQLU�XQD�DFWLWXG�GH�SUXGqQFLD�SURIHVVLRQDO�HQ�OHV
LQWHUYHQFLRQV

(Criteri: 358'Ê1&,$�352)(66,21$/�

- Cal procedir amb tacte i respecte en la relació amb el professorat, alumnes i
famílies

- Cal tenir molta cura en l’ús i la custòdia de la informació a la que l’EAP té
accés

G����eV�LPSRUWDQW�TXH�HQ�OHV�WDVTXHV�TXH�GHVHQYROXSD�O¶($3�V¶DMXVWL�OD
GHGLFDFLy�L�O¶HVIRUo�D�O¶REMHFWLX�SUHWqV

(Criteri:  )81&,21$/,7$7�

- És important tenir clar quina és la finalitat de cada tasca i mirar d’acomplir-la
rigorosament

- És important que l’esforç i la dedicació a les tasques s’ajustin a la seva
utilitat

- Caldria controlar la tendència progressiva a la burocratització

G����&DO�GHILQLU�FRP�HV�GHL[D�FRQVWjQFLD�GH�OD�IHLQD�IHWD�HQ�FDGD�jPELW
G¶LQWHUYHQFLy

(Criteri: 75$d$%,/,7$7���3(50$1Ê1&,$�

- És important que l’EAP deixi constància de la feina feta perquè no es perdin
les seves aportacions

- És important que s’escriguin les actuacions fetes respecte a un alumne
perquè es puguin seguir.
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(����62%5(�)250(6�'¶,17(59(1&,Ï�$/6�&(175(6

H����eV�LPSRUWDQW�OD�SRVLFLy�GH�O¶($3�FRP�³H[WHUQ´�DOV�FHQWUHV�L�VHQVH
UHODFLy�MHUjUTXLFD�

�&ULWHUL��ALTERITAT�

- La posició externa permet a l’EAP prendre distància de les situacions i
assessorar des de la perspectiva

- La posició externa permet a l’EAP fer aportacions i comentaris diferents que
si estigués dins la Institució

- La posició no jeràrquica permet intervenir millor en certes situacions

H����/D�SUHVqQFLD�GH�O¶($3�HQ�HOV�FHQWUHV�KD�GH�VHU�GH�OODUJD�GXUDGD�L
VLVWHPjWLFD

(Criteri: P5(6Ê1&,$���352;,0,7$7)

- Els professionals dels EAP han d’assistir al centre durant períodes llargs de
temps per donar continuïtat a la feina i que el centre hi pugui comptar

- La assistència llarga i regular dels EAP afavoreix poder actuar amb
coneixement del context

- Cal una assistència sistemàtica i freqüent perquè la feina es basi en la
col·laboració i sigui eficaç

H����&DOHQ�PHFDQLVPHV�SHUTXq�O¶DVVHVVRUDPHQW�GH�OODUJD�GXUDGD�DOV
FHQWUHV�QR�SURYRTXL�UXWLQLW]DFLy�R�SqUGXD�GH�SHUVSHFWLYD�

(Criteri: 3(563(&7,9$)

- És important establir mecanismes d’avaluació de les tasques de
collaboració amb els centres

- Cal planificar les tasques de manera que es puguin seguir les seves
variacions
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H����/¶($3�KD�G¶DFWXDU�DPE�YLVLy�JOREDO�GH�FHQWUH
(Criteri: (1)2&$0(17��,167,78&,21$/)

- l’EAP hauria de tenir el centre com a unitat fonamental d’intervenció

- L’EAP hauria de treballar estretament amb els Equips Directius i les figures
de coordinació dels centres

- És important que l’EAP treballi en diferents nivells de l’organització dels
centres

- L’EAP hauria de participar en estructures de coordinació del centre
(comissions, cicles ,departaments,…)

H����/D�UHODFLy�GHOV�($3�L�HOV�FHQWUHV�V¶KD�GH�EDVDU�HQ�HO�UHVSHFWH�L�HO
UHFRQHL[HPHQW�PXWX

(Criteri: (67,/��&2/Â/$%25$7,8�

- L’EAP ha de tenir en compte la història i la cultura del centre

- Cal negociar les intervencions amb els implicats

- Cal planificar actuacions conjuntes i amb corresponsabilitat

H����/HV�LQWHUYHQFLRQV�V¶KDQ�GH�³QHJRFLDU´�GLQV�GH�O¶HQFjUUHF�GH
O¶DGPLQLVWUDFLy�L�D�SDUWLU�GHOV�LQWHUHVVRV�GHOV�FHQWUHV�L�OHV�SURSRVWHV�L
HQTXDGUDPHQW�GH�O¶($3

(Criteri: 1(*2&,$&,Ï�����(148$'5$0(17�

- És important que l’EAP tingui molt en compte les demandes dels centres

- Els EAP també han de tenir iniciativa i fer propostes d’actuacions

- Els EAP haurien de tenir clar l’enquadrament que fan de les demandes que
reben
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H����/D�FROÂODERUDFLy�HQWUH�O¶($3�L�HOV�FHQWUHV�V¶KD�GH�EDVDU�HQ�TXH�OHV
VHYHV�DSRUWDFLRQV�L��FRQHL[HPHQWV�VLJXLQ�GLIHUHQWV�

(Criteri: &203/(0(17$5,(7$7)

- L’EAP i el centre tenen coneixements i sabers diferenciats

- L’EAP hauria de fer aportacions en aspectes en que els centres se sentin
poc formats o competents

- L’EAP hauria d’aportar coneixements específics dels camp de la
psicopedagogia

- Cal establir la complementarietat també amb altres serveis o professionals

H����eV�LPSRUWDQW�O¶DFWLWXG�G¶HVFROWD�L�O¶DFFHVVLELOLWDW�GDYDQW�OHV
SUHRFXSDFLRQV�GHOV�FHQWUHV�L�R�SURIHVVRUDW

(Criteri: �$&&(66,%,/,7$7�

- Cal que l’EAP aculli les preocupacions dels centres i les famílies

- L’EAP hauria de mostrar proximitat i facilitat d’accés

H����&DO�XQD�DFWLWXG�VLQFHUD�G¶DMXGD�L�GLVSRQLELOLWDW�SHU�DWHQGUH�L�PLUDU�GH
UHVROGUH�OHV�GHPDQGHV��VHQVH�VXEVWLWXLU�OD�UHVSRQVDELOLWDW�GH�QLQJ~�

(Criteri: ',6321,%,/,7$7)

- L’EAP hauria de procurar donar resposta adequada i eficaç a les demandes
que rep

- L’EAP ha de mostrar actitud d’ajuda

- L’EAP hauria de procurar ser flexible per adaptar-se millor a les
circumstàncies canviants de la intervenció

H�����/D�LQWHUYHQFLy�GH�O¶($3�KDXULD�GH�WHQGLU�D�DPSOLDU�HO�IRFXV�G¶DQjOLVL
GH�OHV�VLWXDFLRQV�SHU�WHQLU�HQ�FRPSWH�HO�FRQWH[W

(Criteri: &217(;78$/,7=$&,Ï�

- Caldria passar de l’anàlisi dels casos a l’anàlisi de les situacions

- Caldria tendir a generalitzar i institucionalitzar les actuacions i els resultats
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H�����/¶DVVHVVRUDPHQW�KD�GH�WHQGLU�D�DXJPHQWDU�OHV�FDSDFLWDWV�L�HOV
UHFXUVRV�GHOV�TXH�KL�SDUWLFLSHQ

�&ULWHUL��&$3$&,7$&,Ï��$872120,$�

- La tasca assessora de l’EAP hauria de procurar augmentar l’autonomia dels
centres

- L’assessorament hauria de procurar la capacitació i l’aprenentatge dels
participants
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�����3URSRVWD�GH�SURFHGLPHQWV�SHU�D�O¶DXWRDYDOXDFLy

Ja hem exposat les opcions bàsiques en la que es fonamenta el model
d’avaluació que proposem.

El procediment d’avaluació que proposem és bàsicament un procés
d’autorreflexió col·legiada, sistemàtica. Aquest procés ha de ser assumit per
l’EAP com equip i podria ser assistit per una persona externa que el facilités.

El procediment utilitzaria com a eines genèriques de suport, les dues propostes
exposades en els apartats anteriors: ambits de decisió/avaluació i  Sistema
Obert de Criteris.

/D�QRVWUD�SURSRVWD�GH�SURFHGLPHQW�VHJXLULD�HOV�VHJ�HQWV�SDVVRV:

1. Autosensibilització

Tal com hem exposat el model és evident que el procés d’autoavaluació no pot
dur-se a terme si no és a partir de la voluntat dels professionals de l’equip.
L’autorreflexió col·legiada requereix el consens i la implicació de tot l’equip
(encara que en alguns moments no de totohom en la mateixa mesura).

Comptem doncs, amb que l’equip sent la necessitat d’involucrar-se en aquest
procés amb la intenció d’obtenir coneixement sobre la seva actuació
professional i mirar de millorar-la. La nostra experiència ens diu que aquesta
mena d’actitud professional és una de les característiques dels EAP.

2. Acords inicials

Un cop vista la conveniència d’iniciar un procés d’aquest estil, L’EAP hauria de
prendre alguns acords com a base del procés:

- Decisió col·lectiva i explícita d’iniciar l’autorreflexió

- Acords sobre l’enfocament i l’abast inicial del procés

- Decisió sobre el temps comú i individual que se li dedicarà (previsió)

- Decisió sobre el lloc on l’equip ubicarà les actuacions del procés

- Decisió sobre possibles responsables de coordinació del procés (persona
coordinadora – comissió – altres)

- Decisió sobre la conveniència o no de buscar alguna mena d’ajuda externa
per a facilitar el procés (assessorament, assistència presencial, materials,
recursos per desenvolupar el procés, reconeixement institucional,…)



125

3. Interpretació del mapa i tria de l’itinerari general

Ja hem comentat abans que enteníem la proposta d’àmbits de
decisió/avaluació com una mena de mapa on situar les diferents actuacions
d’avaluació. Així doncs en aquest punt ens estem referint a què l’equip hauria
de definir la seva pròpia proposta (a partir de la que oferim aquí si els va bé) i
també prendre decisions sobre el camí per a transitar-la.

Per tant els passos a seguir en aquesta fase serien:

- Definir una proposta d’àmbits d’avaluació que sigui coherent amb les
concepcions i les pràctiques de l’EAP

- Triar un itinerari general per anar avaluant sistemàticament els àmbits
definits.

Pel que fa al segon punt, semblaria que podríem optar, bàsicament  per 3
itineraris generals.

. 'HVFHQGHQW��R�GHGXFWLX�: començar per valorar i explicitar els àmbits més
generals i fonamentadors (projecte, línies d’acció) i anar baixant fins als més
concrets tot usant en cada àmbit els criteris acordats en els anteriors. És un
itinerari molt lògic i sistemàtic, però potser no molt realista, sembla
excessivament acadèmic, no respecta gaire els possibles interessos cojunturals
que puguin aparèixer durant el procés.

. $VFHQGHQW��R�LQGXFWLX�: començar per valorar les parts més concretes i “vives”
de la feina, començar pels casos i mirar d’extreure’n els criteris d’actuació que
després poden recollir-se en els àmbits més generals. Aquest itinerari és més
viu i proporciona, immediatament,  més material de discussió i valoració de la
pràctica, però pot dificultar la idea de globalitat i coherència interna si no és fa
un esforç per no quedar-se en la discussió de cada cas (o àmbit). Val a dir que
és la sensació que es pot tenir de vegades de moltes reflexions que es
desenvolupen als EAP.

. ,QWHUDFWLX��R�KROtVWLF�: Començar per tenir molt clara la globalitat de la tasca,
explicitar l’àmbit “projecte” com a punt de referència, els criteris del qual poden
donar significat o ajudar a valorar el que recollim o apliquem en altres àmbits. A
partir d’aquí anar avaluant parts del total en funció de les necessitats del
moment amb la idea de continuar reconstruint el projecte en cada nou àmbit
que s’avalua. Aquest itinerari reconeix la conveniència de partir d’alguns criteris
generals establerts pels professionals de l’equip, però després pot adaptar-se a
les necessitats i no anticipa la direcció de l’itinerari.

Nosaltres hem optat per l’itinerari Interactiu i exposarem quins podrien ser els
passos a seguir a partir d’ara en un itinerari d’aquest estil.
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4. Revisió/explicitació del Projecte de l’EAP

Aquest és un pas important en el model perquè representa el nucli de la
coherència interna de les actuacions de l’equip. Recordem que en la recerca
que es va fer entrevistant a professionals de diferents sectors, l’existència de
projecte, que fos compartit i que es reflectís en els plans, eren característiques
molt valorades.

Naturalment cada equip ha de decidir què inclou el seu projecte, però nosaltres
creiem que aquí caldria definir:

- Com interpreta l’equip l’encàrrec que rep de l’Administració. Concretament
quina interpretació fa de les funcions dels EAP.

- Quins són els trets característics del  context on s’ha d’actuar i quines
respostes necessita de l’EAP

- Quin és l’estil d’intervenció que l’equip considera adequat per al sector
- Quins són els trets característics de l’EAP, trets d’identitat.
- Quines línies d’acció semblen apropiades al projecte (només enumerar-les)

Cal comptar que els EAP tenen un projecte comú encara que sovint no el tenen
escrit com a tal, de manera que se suposa que amb una reflexió estructurada i
sistemàtica poden explicitar-lo i al mateix temps ratificar o modificar els acords
que el composen.

De tota manera seria bo  procurar que hi hagués HVSDL�SHU�D�OD�UHIOH[Ly
LQGLYLGXDO, ja que els equips que porten temps treballant junts han construït un
discurs comú que sovint apareix de forma involuntària i limita la discussió.

Aquesta reflexió individual permetria que apareguessin aspectes que potser
queden amagats en el costum o en les necessàries rutines que s’organitzen en
els equips per optimitzar la feina. Cal seguir el consell de M. Angel Santos
Guerra “Hacer visible lo cotidiano”.

3HU�DIDYRULU�OD�UHIOH[Ly�LQGLYLGXDO�HV�SRGULD�IHU�XQD�YDORUDFLy�SHU�SDUW�GH�FDGD
SURIHVVLRQDO�GH�O¶HTXLS�DO�YROWDQW�GHOV�FULWHULV�FRQWLQJXWV�HQ�HO�6LVWHPD
2EHUW�GH�&ULWHULV��62&4��

- En principi el punt (A) d’aquest Sistema “Sobre les finalitats de l’EAP” podria
servir com a base per a fer la reinterpretació de les funcions.

- La resta de punts del Sistema podrien servir per definir l’estil d’intervenció,
fins i tot podrien donar bona informació per descriure’n els trets d’identitat.

Per a aquesta tasca podria ser interessant elaborar un instrument senzill que
servís perquè els professionals puguessin reflexionar i concretar les seves
valoracions respecte de la “rellevància” dels criteris que figuren en el SOCQ,
aquest instrument no hauria de ser un qüestionari de resposta quantitativa o
qualificadora (poc/ bastant/ molt) sinó que hauria de permetre exposar, encara
que breument les valoracions i , si es creu convenient, una expressió
qualificadora que les resumeixi. Aquestes aportacions individuals permetrien
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veure les concordàncies i discrepàncies al valorar diferents criteris i, sobre tot,
permetrien la discussió a partir de la posada en comú de les opinions i
representacions que cada un s’ha fet dels diferents criteris i la seva rellevància
per a la tasca comuna. La idea seria arribar al consens sobre el que s’inclou en
el projecte de l’equip, però fer-ho després que cada membre hagi fet l’esforç i
hagi tingut l’oportunitat d’aportar la seva valoració personal.

Naturalment també seria útil revisar documents previs de l’equip, explicitar els
marcs teòrics que fonamenten les actuacions professionals, revisar l’aportació
específica de cada professió (psicologia, pedagogia, treball social) o de les
diferents concepcions que poden conviure en l’equip, etc.

El resultat d’aquest pas del procés d’autoavaluació hauria de ser l’explicitació
d’un projecte que caracteritzi la identitat de l’equip i que serveixi per
decidir/avaluar en la resta d’àmbits. Dins d’aquest projecte hauria de constar
una formulació pròpia de l’equip sobre el Sistema Obert de Criteris (SOCQ)

5. Priorització de l’avaluació d’altres àmbits

Un cop elaborat el Projecte d’Equip, l’itinerari del procés seria anar avaluant la
resta d’àmbits (o parts d’aquests àmbits) en funció de l’interès o les necessitats
del propi equip. Per fer-ho caldria buscar alguna mena de procediment de
priorització que permetès tenir en compte diferents criteris de prioritat.

Nosaltres proposem que els professionals dels equips utilitzin, si més no, tres
criteris per prioritzar els àmbits a revisar:

- 5HOOHYjQFLD: importància de l’àmbit per a l’assoliment de les finalitats de
l’EAP dins l’estil d’intervenció definit en el projecte

- 6DWLVIDFFLy: grau de satisfacció que actualment senten els professionals
respecte al funcionament o elaboració de l’àmbit.

- 2SRUWXQLWDW: valoració de la necessitat de revisar l’àmbit en el moment
actual, en funció de les circumstàncies concretes (moment del curs, volum
de demandes al respecte, encàrrecs de l’Administració, …)

La �proposta de procediment seria, fer una revisió general dels àmbits que
l’EAP hagi definit (en la nostra proposta serien: cada una de les línies d’acció i
cada un dels diferents tipus de plans que l’EAP desenvolupa o hauria de
desenvolupar) tot valorant-ne  els tres criteris que acabem s’exposar i fer una
valoració conjunta que permeti establir un ordre de prioritat per a desenvolupar
l’autoavaluació sistemàtica.

Aquí també seria convenient que cada professional fes la seva reflexió prèvia i
després es posés en comú per tal de poder constatar el grau de coincidència o
divergència, poder posar en comú les aportacions de cada un i consensuar una
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percepció de l’equip respecte a la rellevància, satisfacció i oportunitat que
s’atorga a cada un dels àmbits.
Encara que la valoració d’aquests criteris s’hauria de fer mitjançant comentaris
qualitatius, pot ser útil elaborar un instrument senzill en que aquests puguin
recollir-se i s’hi podria afegir alguna mena de qualificador (numèric o lingüístic)
només com a interpretació orientativa dels comentaris que permetés una anàlisi
comparativa  a l’hora de prioritzar.

Si busquéssim una fòrmula (no necessàriament numèrica) per a valorar la
prioritat en funció dels criteris descrits, shauria de tenir en compte que HQ
SULQFLSL�HO�JUDX�GH�SULRULWDW�PpV�DOW�KDXULD�GH�FRUUHVSRQGUH�DOV�jPELWV�DPE
XQD�DOWD�UHOOHYjQFLD�L�RSRUWXQLWDW�L�DPE�XQ�JUDX�GH�VDWLVIDFFLy�EDL[�

Això es podria representar amb la següent equació�

                                 Rellevància + Oportunitat
Grau de prioritat =
                                           Satisfacció

Naturalment cada equip pot trobar maneres de prioritzar que s’adiguin amb el
seu tarannà organitzatiu, i pot optar per desenvolupar aquesta tasca de
maneres molt diverses.

6. Revisió dels àmbits prioritzats i propostes de millora

En aquest punt es tractaria de desenvolupar una avaluació més aprofundida
d’aquells àmbits que hem decidit de revisar.

És possible que de vegades més que revisar un àmbit calgui dissenyar un pla o
projecte nou perquè s’ha produït una necessitat nova o perquè hem decidit que
això milloraria el conjunt de la intervenció de l’equip. Aquest tipus de treball
també formaria part del procés d’autorreflexió ja que, com hem dit en altres
ocasions, entenem que el procés d’autoavaluació forma part d’un procés
general de millora continua dels equips.

Un procediment possible per a desenvolupar l’avaluació d’un àmbit seria el
següent:

- $FRWDU�O¶REMHFWH�G¶HVWXGL (àmbit, pla, linia d’acció,…) cal dir que encara
que la revisió i priorització l’hàgim fet a partir dels àmbits que l’EAP hauria
definit anteriorment, l’avaluació es pot desenvolupar en aspectes concrets
dins d’aquests àmbits, per exemple: en l’àmbit de Plans d’Atenció podria ser
convenient avaluar i modificar el Pla d’Atenció a Centres Concertats per
adequar-se a un encàrrec concret de l’Administració en aquest aspecte, o
en l’àmbit Línies d’Acció poden revisar-se algunes en què no s’està gaire
satisfet o introduir-en alguna referida a un tema que ara interessa
especialment a l’equip.
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- 'HILQLU�HOV�DJHQWV�L�OHV�DXGLqQFLHV: Veure qui ha d’estar implicat en el
desenvolupament de l’avaluació i de quina manera, veure si cal demanar
col·laboració a persones o institucions alienes a l’EAP. Preveure també
quines persones o institucions han de rebre informació sobre els resultats
de l’avaluació, en el cas de les “audiències interessades” podem decidir-ho
quan tinguem les dades.

- 3UHYHXUH�PRPHQWV��HVSDLV��FRRUGLQDFLy: Si no està previst a nivell
genèric, caldria preveure aquests aspectes en el treball intern de l’equip.
Seria bo marcar un termini previsible per a la realització de l’avaluació de
l’objecte d’estudi en qüestió encara que sigui orientatiu.

- 'LVVHQ\DU�OHV�DFWLYLWDWV�G¶DYDOXDFLy: Aquí es tractaria de definir com
farem l’autorreflexió en aquest àmbit en concret. La nostra proposta és que
es facin dos tipus d’accions complementàries:

D��GHILQLU�OD�WHQGqQFLD�GH�YDORU�GHV�GHO�3URMHFWH�GH�O¶($3: És a dir
veure com s’aplicarien a l’objecte d’avaluació que estem valorant les
finalitats i els criteris d’intervenció que hem definit en el projecte. Caldria
veure a quines finalitats contribueix i quins dels criteris que l’EAP ha
considerat que formen el seu estil d’intervenció són els més rellevants en
aquest cas. Per fer això cal tornar a utilitzar l’eina del Sistema Obert de
Criteris (SOCQ) que ja es va revisar en el Projecte.

E��UHFROOLU�LQIRUPDFLy�GH�OD�SUjFWLFD�GH�O¶jPELW�R�REMHFWH�G¶DYDOXDFLy:
és a dir tenir material per poder valorar fins quin punt el que estem fent o
està passant en l’àmbit s’apropa al que voldríem i quins aspectes es
poden millorar. Per fer aquest recull l’equip pot desenvolupar diferents
activitats:
     . Estudi de casos
     . Autoinformes
     . Anàlisi de documents
     . Observacions
     . Entrevistes a interlocutors (centres, serveis, usuaris, alumnes,…)
     . Questionaris
     . Informes de tercers
     . Etc.
�Naturalment les activitats haurien de ser ajustades als objectius que
pretenem tant en la seva forma, contingut i varietat com en la dedicació
que requereixen. No es tracta de desplegar un gran dispositiu
d’avaluació, si no de fer aquelles activitats que l’equip cregui necessàries
i possibles per a obtenir coneixement de la seva pràctica i poder-la
millorar.

- 'LVVHQ\DU��VL�FDO��LQVWUXPHQWV�SHU�D�GHVHQYROXSDU�OHV�DFWLYLWDWV: pot ser
necessari elaborar instruments per a les activitats: qüestionaris, pautes
d’observació, guions per autoinformes o entrevistes, guions per presentació
de casos etc.
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- 'HVHQYROXSDU�OHV�DFWLYLWDWV�L�SRVDU�OHV�HQ�FRP~: El material de les
activitats d’avaluació hauria de ser revisat en l’equip per mirar de extreure’n
el coneixement que permeti valorar la conveniència o no d’introduir millores
en l’àmbit estudiat. Cal tenir present que segons l’àmbit potser s’haurant
definit agents responsables que no pertanyen a l’Equip.

- )HU�SURSRVWHV�GH�PLOORUD: El resultat del procés d’avaluació hauria de ser
la formulació de propostes de millora. És molt important tenir en compte que
les propostes haurien d’afectar a l’àmbit concret estudiat i, si es veu
convenient, als criteris continguts en el Projecte de l'EAP o provinents
d’altres àmbits. Recordem que la nostra intenció és que la coherència
interna entre els diferents àmbits es construeix en les dues direccions dels
criteris generals cap a les actuacions concretes i des de l’observació de la
pràctica concreta cap a la revisió dels criteris generals.

- $FRUGDU�HOV�SURFHGLPHQWV�SHU�D�GXU�D�WHUPH�OHV�SURSRVWHV�GH�PLOORUD:
decidir qui, com, quan, s’hauria d’encarregar de dur a terme les actuacions
de millora acordades. Cal tenir present que cal decidir la manera d’informar
a possibles audiències interessades, entre altres coses perquè algunes de
les propostes de millora podrien afectar-les (per exemple: pot ser que certes
propostes necessitin recursos específics o la col·laboració d’Inspecció, o
que proposem modificar certs aspectes de les  intervencions en què
participen altres serveis)

- $FRUGDU�HOV�SURFHGLPHQWV�SHU�DO�VHJXLPHQW�GH�OHV�SURSRVWHV: decidir
qui, com quan, revisarem si les propostes de millora acordades s’han pogut
dur a la pràctica i la seva influència real sobre la pràctica de l’EAP

7. Revisió de la resta d’àmbits i recull dels resultats i les propostes

El procés continuaria amb la revisió dels diferents àmbits, en funció de la
priorització establerta o de noves incidències que puguin aparèixer.
De fet el procés podria  podria tenir dues modalitats:

- instaurar-se com un procés continu que dóna forma i sistematitza la reflexió
sobre la pràctica que habitualment desenvolupen els EAP.

- aplicar-se en un període de temps determinat, fer una revisió en l’abast i
profunditat que l’equip consideri adequats i quedar disponible per a fer altres
processos de revisió en altres moments.

En qualsevol de les dues modalitats estaria bé deixar constància del procés,
dels instruments, dels resultats i de les propostes de millora i el seu seguiment
per tal que la tasca sigui constructiva i pugui anar-se eixamplant i aprofundint,
si cal, a partir del que ja s’havia fet.
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L’EAP Sants-Montjuïc és l’equip on treballa l’autor d’aquest estudi del qual és
director. Des del moment en que es va fer el Projecte per a sol·licitar la
concessió de la llicència, l’EAP va estar informat i va passar a formar part del
projecte com a equip on es procuraria implementar el model que es volia
construir. L’equip va mostrar en tot noment la seva disposició per fer aquesta
tasca.

A mesura que la recerca anava avançant l’equip va rebre informació sobre el
seu desenvolupament però cal tenir present que, de fet, la recerca i el model
d’avaluació que se’n deriva no ha acabat de prendre una primera forma global
fins al moment de la redacció d’aquesta memòria. De manera que en realitat
fins ara no era gaire possible implementar el model com a tal.

No obstant això, l’EAP Sants-Montjuïc al llarg del 3r trimestre del curs 2000-01
ha anat seguint alguns dels passos inicials del què es preveia que seria el
model d’avaluació que es proposaria. Així l’equip va ser informat sobre les
opcions bàsiques del model i sobre la Proposta d’Àmbits de decisió/avaluació,
en l’estat en què es trobava en aquell moment. A partir d’aquí es va iniciar un
procés de discussió dins l’equip per tal de veure la conveniència de posar en
marxa un procés d’autoavaluació del tipus proposat. Val a dir que els
professionals de l’equip van acceptar amb decisió i responsabilitat iniciar
aquest procés i es van prendre algunes decisions inicials.

$TXHVW�SURFpV�YD�SRUWDU�O¶($3�D�LQFORXUH�GLQV�HO�VHX�3OD�G¶$FWXDFLRQV��������
OD�SRVDGD�HQ�PDU[D�GHO�VHX�SURFpV�G¶$XWRDYDOXDFLy�FRP�XQ�GHOV�GRV�JUDQV
WHPHV�GH�WUHEDOO�LQWHUQ�GH�O¶HTXLS�SHU�D�DTXHVW�SHUtRGH.

A continuació incloem un fragment del Pla d’Actuació en què s’especifiquen els
passos que es volen aconseguir en el període 2001-02:

³
��� ,QLFL�G
XQ�SURFpV�G
$XWRDYDOXDFLy�GH�O
($3�WRW�DSURILWDQW�HO�WUHEDOO�LQLFLDW

HO�FXUV���������D�UDQ�GH�OD�OOLFqQFLD�SHU�HVWXGLV�FRQFHGLGD�SHO�'HSDUWDPHQW
DO�VHX�GLUHFWRU�SHU�HVWXGLDU�XQ�PRGHO�G
DYDOXDFLy�SHU�DOV�($3�

(V�WUDFWDULD�G
HQJHJDU�XQ�SURFpV�VLVWHPjWLF�G
DXWRDYDOXDFLy�RULHQWDW�D�OD�PLOORUD
GHO�IXQFLRQDPHQW�GH�O
($3��GLULJLW�SHO�SURSL�HTXLS�WRW�DSURILWDQW�HOV�DVSHFWHV�TXH
SXJXLQ�VHPEODU�~WLOV�GHOV�TXH�HV�SURSRVHQ�HQ�O
HVWXGL�FLWDW�

3HU�DOV�GRV�FXUVRV�TXH�UHVWHQ�GHO�SHUtRGH����������O
($3�6DQWV�0RQWMXwF�HV
SURSRVDULD�DFRPSOLU�XQ�SURFpV�RUJDQLW]DW�HQ�OHV�VHJ�HQWV�IDVHV�

,�� 5HYLVLy�JHQqULFD�GHOV�GLIHUHQWV�jPELWV�GHO�IXQFLRQDPHQW�GH�O
($3�VHJXLQW
HOV�TXH�HV�SURSRVHQ�HQ�HO�PRGHO�GH�O
HVWXGL��3URMHFWH�G
($3��/tQLHV
G
DFFLy��3ODQV�GH�FRO�ODERUDFLy��3ODQV�G
DWHQFLy��3ODQV�GH�FRRUGLQDFLy�
3ODQV�G
RUJDQLW]DFLy�L�PLOORUD��
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,,�� 3ULRULW]DFLy�G
jPELWV�D�PLOORUDU�HQ�IXQFLy�GH�GLIHUHQWV�SDUjPHWUHV�
UHOOHYjQFLD��QHFHVVLWDW��RSRUWXQLWDW��HVWDW�DFWXDO�

,,,�� 5HYLVLy��PLOORUD�L�H[SOLFLWDFLy�GH�O
jPELW��3URMHFWH�G
($3��FRP�D�HOHPHQW
IRQDPHQWDGRU�GH�OHV�GHFLVLRQV�DXWRDYDOXDGRUHV�SRVWHULRUV�HQ�WRW�HO
SURFpV�

,9�� 3ODQLILFDFLy�DMXVWDGD�L�H[HFXFLy�GHOV�SODQV�GH�UHYLVLy�L�PLOORUD�GHOV�jPELWV
SULRULW]DWV�HQ�OD�IDVH��,,���³

(Pla d’Actuació de l’EAP 2001-02 lliurat a l’Administració el Setembre de 2001)

En aquest moment l’EAP ja està desenvolupant el 3r d’aquests passos, és a dir
que està des de principis de curs erevisant i explicitant sistemàticament el seu
Projecte d’EAP i ha incorporat la discussió dels darrers materials generats a
l’estudi com ara la Proposta de Sistema Obert de Criteris de Qualitat. El grau
de productivitat i, sobre tot, de comunicació i satisfacció professional és, de
moment, força alt.

Volem deixar molt clar que, encara que la implementació que està fent l’EAP
Sants-Montjuïc te un cert caire experimental perquè el model està encara en
fase d’acabar-se de construir, l’actuació de l’EAP és totalment real, s’està
desenvolupant un procés real d’autoavaluació com un acte professional
plenament responsable i conscient per part dels professionals que composen
l’equip. L’equip estar segur que el procés que ha iniciat representarà un avenç
per a l’equip i redundarà en la millora del servei.

En aquesta línia és també cert que el model que proposem i el seu caràcter de
relació entre criteris i pràctica fan que la implementació a l’EAP de Sants-
Montjuïc (com la resta que eventualment puguin fer-se més endavant) haurien
de representar una possibilitat de millorar el propi model a la vista de quina
sigui la utilitat real de cad un dels seus components.
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En realitat al llarg de tota aquesta memòria s’han anat formulant conclusions
parcials que ara, en tot cas, podem recordar.

Hem desenvolupat un estudi per a proposar un Model D’avaluació per als EAP
del Departament d’Ensenyament de Catalunya.

Aquest estudi ha tingut fonamentalment dues grans fases:

- UHFHUFD�TXDOLWDWLYD�VREUH�OD�WDVFD�GHOV�($3�L�OD�VHYD�DYDOXDFLy,
desenvolupada a través d’entrevistes a una mostra de professionals de 4
sectors professionals implicats en l’assessorament psicopedagògic dels
EAP:
. Administració
. Centres
. EAP
. Estudiosos

- SURSRVWD�G¶XQ�PRGHO�G¶DYDOXDFLy�SHU�DOV�($3 a partir dels resultats de la
recerca i de la formulació de l'autor de l'estudi.

Pel que fa a la recerca, les conclusions que s’han extret serien diverses però on
queden més reflectides és en el conjunt GH�³WHQGqQFLHV�GH�TXDOLWDW�GH�OD�IHLQD
GHOV�($3” que s’han recollit en l’apartat 2.  Aquest llistat amb els fragments
d’entrevistes que els il·lustren és el fruit d’un llarg procediment d’anàlisi i síntesi
aplicat al contingut de les entrevistes. En ell s’hi reflecteixen els que semblarien
criteris de qualitat que els entrevistats atribueixen a la tasca dels EAP. Aquest
material és d’una gran utilitat a l’hora de pensar en l’avaluació dels EAP.

Una altra conclusió de la recerca és que els diferents sectros professionals
entrevistats tenen visions diverses en funció del lloc que ocupen en
l’assessorament i de les necessitats que tenen respecte dels EAP.

També s’ha constatat una bona disposició dels professionals entrevistats a
parlar sobre la seva feina quan es donen condicions favorables i un clima de
claredat i respecte en la comunicació. Cal agrair a totes les persones que han
col·laborat la sevadedicació i  generositat.

Pel que fa al model d’avaluació, ha quedat constituït per tres grans components

- les RSFLRQV�EjVLTXHV en què es fonamenta : 2ULHQWDFLy�D�OD�PLOORUD,
$XWRUUHIOH[Ly�&ROÂOHJLDGD, 9DOLGDFLy�GLDOzJLFD���&RQFHSFLy�+ROtVWLFD�

- Dues�HLQHV�SHU�GHVHQYROXSDU�HO�SURFpV�
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.�Proposta d’Àmbits de Decisió/Avaluació dels EAP

. Proposta de Sistema Obert de Criteris de Qualitat

- 3URFHGLPHQWV�G¶DFWXDFLy��Proposta de passos que podrien ser útils a
l’hora de posar en pràctica el model en un EAP. Aquí es proposa una
estratègia general d’autorreflexió col·legiada dins dels EAP en que s’anirien
utilitzant les dues eines del punt anterior.

Tots aquests components estan explicats i desenvolupats en l’apartat 3
d’aquesta memòria.

Cal dir que totes aquestes formulacions s’han d’entendre com a propostes
obertes que es presenten com una ajuda perquè els EAP interessats puguin
utilitzar-les per a definir les seves pròpies i no com un model tancat previst per
a ser utilitzat d’una forma única.

En aquest sentit cal dir que, com ja es preveia, en el projecte presentat per
sol·licitar la llicència d’estudis, no s’han arribat a desnvolupar els possibles
instruments que podrien fer-se servir en l’aplicació del model d’avaluació, això
anirà apareixen en l’aplicació pràctica del model i pot ser un dels treballs de
continuació del que es va desenvolupar el curs passat i que ara es presenta en
aquesta memòria.
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Incloem únicament un annex (annex 1) en què figuren ordenats tal com s’ha
exposat en l’apartat 2.4.1. tots els quadres de síntesi corresponents a l’anàlisi
efectuat al contingut de les entrevistes de la recerca.
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