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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Introduir-se en els principals aspectes teòric - pràctics de l’avaluació de programes en educació     
 no formal. 
Conèixer els principals models en avaluació de programes. 
Utilitzar els diferents models d’avaluació en funció de les necessitats i possibilitats. 
Planificar processos d’avaluació en el marc de diferents programes d’Educació no formal.      
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
  1. Aproximació conceptual a l’avaluació de programes. 
2. Aportacions dels models d’avaluació a l’avaluació de programes en educació no formal. 
Principals models d’avaluació de programes aplicats a l’àmbit de l’educació no formal. La elecció del 
model d’avaluació apropiat 
3. Els diferents tipus d’avaluació que integren una avaluació de programes.  
4. El procés d’avaluació de programes. Exemple d’un procés d’avaluació de programes aplicat a 
l’àmbit de l’educació no formal. 
5. Millorar l’avaluació. La qualitat de l’avaluació. Les patologies de l’avaluació. Altres 
condicionants patògens.        
 
3. Avaluació 
La nota final de l’assignatura considerarà: 
- El resultat de la qualificació obtinguda en una prova objectiva d’opció múltiple: 40% 
- Els treballs pràctics realitzats a classe, entre els que s’inclou el disseny d’un projecte d’avaluació d’un 
programa d’educació no formal: 60% 
- En ambdues qualificacions serà necessari obtenir un mínim de 4 en una escala de 10. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
El desenvolupament de l’assignatura contemplarà l’explicació dels aspectes teòrics més representatius, la 
lectura d’articles relacionats amb la matèria. Es treballaran avaluacions realitzades en programes 
d’educació no formal i es realitzaran pràctiques d’aula per tal d’adquirir els coneixements necessaris per a 
dur a terme un procés avaluatiu. 
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