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Qui som? 

 

Sintedi som un equip d’investigadors, assessors i formadors que ens dediquem a transferir el 

coneixement que es deriva de les recerques realitzades en el marc del nostre grup d’investigació 

interuniversitari: Sinte (www.sinte.es); grup de qualitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya i 

que coordina el Dr. Carles Monereo de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Què ens 

distingeix? 

Els nostres projectes estan avalats pels resultats de recerques i publicacions rigoroses i per la 

participació de professionals altament qualificats, formats directament dins del nostre equip. 

Dades bàsiques del curs de formació: 

Objectius Analitzar el tipus d’avaluació que es duu a terme al centre. 

Oferir un informe detallat sobre els punts forts i febles de les proves utilitzades. 

Assessorar a l'equip docent sobre els principis, característiques i condicions de l’avaluació autèntica 

de competències. 

Aportar instruments, mètodes i estratègies que permetin a l’equip docent revisar, elaborar i validar 

proves d’avaluació autèntiques i competencials. 

Crear un banc de recursos de bones pràctiques d’avaluació. 

 

Promoure projectes d’investigació amb professionals del centre, per tal de demostrar l’eficàcia i els 

efectes positius dels canvis realitzats. 

Fomentar  la creació d’una Comunitat Professional de Pràctica que perduri més enllà de la formació. 

 

Nivell educatiu   Educació Primària, Secundària, Batxillerat, Formació professional i/o Ensenyament Superior. 

http://www.sinte.es/
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Modalitat Presencial i/o on-line. 

 

Materials 

 

Dossier didàctic amb textos seleccionats. 

Campus Virtual amb recursos bibliogràfics, casos pràctics, exemples i fòrums de discussió. 

Guia GAPPISA interactiva (on-line).  

 

Productes 

 

Informe inicial sobre l’avaluació que es duu a terme al centre. 

Banc de Recursos amb proves autentificades i validades, útils per avaluar competències. 

Documentació i recursos per continuar el projecte de forma autònoma. 

Informe final sobre el procés i productes de la formació. 

Article/s de recerca, amb autoria compartida, en base a la innovació. 

  

Durada 

 

Publicacions 

 

Seguiment durant un curs. Dates i hores a convenir. 
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