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PREMIS D’INNOVACIÓ EDUCATIVA
PRINCIPAT D’ANDORRA

Criteris d’avaluació del Plec de bases del Premi Conec.Andorra adreçat a alumnes
1.
APRENENTATGE
PER A LA VIDA

El projecte permet una acció amb una participació informada,
responsable i activa per tal de realitzar projectes que no
busquen el benefici privat, sinó el bé del conjunt de la societat.

La participació
ciutadana que
promou la
construcció d’una
societat activa.

NIVELL
Absència

1. El projecte no permet gens una participació
ciutadana activa.

NIVELL
Baix

2. El projecte no permet una participació
ciutadana fonamentada en el coneixement.

NIVELL
Mig

3. El projecte no comporta una participació
ciutadana des de la implicació.*

NIVELL
Alt

4. El projecte permet una
informada, responsable i activa.

participació

*En aquest àmbit de l’aprenentatge per a la vida es valorarà principalment la implicació
directa en la participació ciutadana per tal que promogui una societat activa (accions
concretes i ben fonamentades).

2.
APRENENTATGE
VIVENCIAL

El projecte permet una activitat educativa que cristal·litza
valors en el curs del seu procés de desenvolupament: Els
valors no s’aprenen escoltant explicacions, sinó exercitant-los
a través de l’acció personal pensada i sentida.

El projecte promou NIVELL
una pràctica reiterada Absència
de valors.
NIVELL
Baix
NIVELL
Mig

1. No possibilita un aprenentatge vivencial.
2. Possibilita un aprenentatge poc vivencial.
3. Possibilita un adequat aprenentatge vivencial.

NIVELL 4. Alt Possibilita
vivencial.

un

excel·lent

aprenentatge
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3. PARTICIPACIÓ El projecte crea situacions de participació ciutadana
CIUTADANA
col·laborativa a través de la interacció i les aportacions de tots.
COL.LABORATIVA
El procés participatiu
del projecte fomenta
la col·laboració entre
diferents actors de la
societat.

NIVELL
Absència

1. No hi ha procés participatiu.

NIVELL
Baix

2. El procés participatiu és poc col·laboratiu.

NIVELL
Mig

3. En el procés participatiu s’estableixen vincles
basats en la confiança, el diàleg o l’ètica.

NIVELL
Alt

4. En el procés participatiu s’estableixen vincles
basats en la confiança, el diàleg i l’ètica.

4- PARTICIPACIÓ El projecte de participació ciutadana dona resposta a una
CIUTADANA
situació d’interès general i real.
El
projecte
de NIVELL
participació ciutadana Absència
respon
a
una
NIVELL
problemàtica real.
Baix

2. La problemàtica és real i les accions aporten
propostes però no solucions.

NIVELL
Mig

3. La problemàtica és real i les accions aporten
solucions.

NIVELL
Alt

4. La problemàtica és real i les accions aporten
solucions perdurables.

1. La problemàtica no és real i les accions no
aporten solucions.
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