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JORNADA SOBRE L’EQUITAT EDUCATIVA: Eines per a l’anàlisi de les desigualtats i 

mesures per a l’equitat 

Data: 4 de març de 2021 

Horari: 9.30-12 h  

Lloc: Virtual. A través de la plataforma TEAMS, amb inscripció prèvia. Places limitades a 

l’aforament. 

Coordinació de la Jornada: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 

 

 

Programa 

 

9.30 h        Benvinguda    

 

9.40 h         Conferència: Factors d’equitat i polítiques educatives des de l’OCDE.  

Anna Pons, analista de polítiques públiques del Directorate for Education and Skills 

de l’OCDE  

10.20 h       Debat obert sobre la conferència  

 

10.30 h  Eines per a l’anàlisi de les desigualtats en l’àmbit català  

• El context com a element clau de desigualtat   

Sergi Cumplido, professor de l’INS Baix a mar i antic tècnic de l’equip de 

recerca del CSASE 

• El nivell en l’expressió oral com a indicador de desigualtat   

Jorge León, assessor tècnic docent del CSASE  

• L’impacte del confinament en termes d’equitat: el qüestionari de 

confinament   

Marc Martínez, tècnic de l’equip de recerca del CSASE 

 

11.15 h     Mesures per a l’equitat  

• Classificació dels centres segons la complexitat  

Ernest Querol, assessor tècnic docent del CSASE  
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11.30 h     Debat obert sobre les 4 presentacions 

 

11.45 h Cloenda 

• Propostes de futur: de la visió europea a la concreció a Catalunya  

Joan Mateo, president del CSASE 

 

-------------------- 

Publicacions del CSASE: 

Informes d’avaluació relacionats amb la temàtica de la Jornada. 

22 - Anàlisi del context de l'alumnat de quart d'ESO. Curs 2018-2019 

23 - L'avaluació de l'expressió oral a quart d'ESO. Curs 2018-2019 

24 - Anàlisi del context de les direccions d'educació secundària. Curs 2018-2019 

25 - Anàlisi del context professorat de quart d'ESO. Curs 2018-2019 

Properament publicarem els informes sobre: “L’impacte del confinament” i “Classificació dels 

centres segons la complexitat”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/22-analisi-context-eso/
http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/23-avaluacio-expressio-oral/
http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/24-analisi-context-direccions/
http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/25-analisi-context-professorat/
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