
Pla de recerca educativa 

de Catalunya

#PlaRecercaEducativa



Per què un Pla de recerca educativa?







Procés d’elaboració del Pla



Consulta i elaboració

Incorporació de la 

visió de tots els 

agents implicats en 

recerca a Catalunya i 

concreció d’una 

diagnosi compartida.

Acord de govern amb 

el Departament de 

Recerca i 

Universitats.

Governança: grup motor i grup tècnic

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Presentació del Pla

Concreció final del 

pla, articulació, 

concreció dels 

mecanismes de 

seguiment i proposta 

d’avaluació del pla.

FASE 4

Elaboració d’una versió de la 

diagnosi per al debat.

Proposta de línies 

estratègiques, objectius i 

actuacions. 

Inici dels grups de treball.

Gener 2024
Pla de recerca 

educativa

2021
Inici

Inici Pla 
2023

Elaboració de la 

prediagnosi interna, 

on sorgeixen les 

primeres propostes.

Estratègia.

Prediagnosi

FASE 0

Assentament de les 

bases entre el 

Departament 

d’Educació i el 

Departament de 

Recerca i 

Universitats: 

objectius prioritaris i 

acord del pla de 

treball.

Assentament bases Diagnosi

Elaboració d’una 

versió de la diagnosi 

per al debat.

Proposta de línies 

estratègiques, 

objectius i actuacions. 

Inici dels grups de 

treball.



100100
experts
han participat en la diagnosi

❏ Recerca educativa

❏ Anàlisi i gestió de dades

❏ Finançament de la recerca

❏ Recerca universitària

❏ Avaluació de polítiques públiques

❏ Avaluació i formació docent

❏ Docents

❏ Altres perfils professionals

Aportacions a la diagnosi: recerca.educacio@gencat.cat 

https://projectes.xtec.cat/recerca-educativa/



Cal posar d’acord la comunitat 
per donar-hi resposta

Cal posar d’acord la comunitat 
per donar-hi resposta

1. Activar una agenda de recerca educativa al servei de les necessitats educatives del país

2. Impulsar una línia exclusiva de finançament català per a projectes de recerca educativa

3. Fer visible la recerca educativa que es du a terme

4. Crear un centre de recerca de Catalunya de l’àmbit de l’educació

5. Formar els docents en recerca

6. Reconèixer els docents investigadors

7. Considerar la transferència social com a mèrit en la carrera acadèmica

8. Elaborar un catàleg de dades al servei de la recerca

9. Proveir de dades als investigadors

10. Recollir dades de forma útil per a la recerca

11. Promoure el retorn de la recerca realitzada

12. Optimitzar la connexió entre l’acadèmia i la comunitat educativa

13. Fomentar la cocreació entre agents educatius i universitat

14. Establir una política educativa basada en l’evidència

15. Avaluar les polítiques educatives de forma rigorosa i sistemàtica
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Avaluació de polítiques 

i programes educatius

Avaluació de polítiques 

i programes educatius

Impuls de la recerca 

en educació

Impuls de la recerca 

en educació

Transferència 

de la recerca

Transferència 

de la recerca

Treball

amb dades

Treball

amb dades

Millorar el finançament i el foment de la recerca

Vehicular la recerca a la pràctica docent i a 

la política educativa

Millorar l’accessibilitat a les dades per 

facilitar la recerca en educació

Avaluar de forma sistemàtica, periòdica i rigorosa 

els programes educatius i les polítiques educatives

Garantir viabilitat pressupostària

Establir responsables



Objectius

Obtenir propostes per al Pla de recerca educativa

Enriquir la diagnosi

Debat
Jornada amb la participació de 30 experts

Reptes 
Es donarà resposta a preguntes clau



Actuacions en curs

1. Convocatòria de subvencions 

per al finançament de 

recerques

2. Programa RecercAULA: 

metodologia recerca acció

3. Catàleg d’accés a dades

Altres actuacions

❏ Xarxa de recerca educativa

❏ Revista sobre recerca 

educativa

❏ Places de docents a les 

universitats



● La major part de la recerca educativa es realitza des de les universitats.

● Els projectes de recerca educativa a Catalunya es financen, principalment, a

través de convocatòries europees i estatals.

● També arriba finançament a través de l’administració pública local i el tercer

sector.

● El finançament de la recerca en educació per part de la Generalitat de

Catalunya es vehicula, principalment, a través de diferents convocatòries del

departament de Recerca i Universitats, gestionades per l’Agència de Gestió

d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Escàs finançament a projectes de recerca a través de convocatòries de

la Generalitat de Catalunya.

Actuacions en curs

Precedent: Convocatòria ARMIF



600.000 €

Recerca quantitativa 

experimental 

Modalitat A

Temàtiques:

❏ Abandonament escolar

❏ Foment de l’ús de la 

llengua catalana

Actuacions en curs

Temàtiques:

❏ Millora socioeducativa

❏ Biblioteques escolars

❏ Inclusió

❏ Desenvolupament competencial docent

❏ Disseny Universal per a l’Aprenentatge

❏ Analítiques d’aprenentatge i intel·ligència artificial

❏ Desplegament dels nous currículums

❏ Millora dels resultats educatius

150.000 €

Modalitat B

Revisió literatura amb anàlisi de 

casos i propostes d’actuació

150.000 €

Modalitat C

Aplicació evidències 

en centres educatius



Actuacions en curs

Resolució EDU/665/2023, de 28 de febrer, 

per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica “Aprenentatge entre iguals: RecercAULA”.

Comunitats d’aprenentatge 

professional01
Xarxes de centres i docents: 

aprenentatge entre iguals

Xarxa de centres que generen 

evidències04
Estratègia bottom-up per millorar la presa 

de decisions en política educativa

Investigacions basades en una de les deu HITS (High Impact Teaching Strategies) o 

Estratègies docents d’alt impacte: validades per metaestudis de recerca.
10 HITS

Pràctica educativa basada en 

l’evidència02 Recerca-Acció

Evidències generades per 

docents03
Millorar la pràctica docent 

i la qualitat de l’ensenyament - aprenentatge



Objectiu: 

Posar a disposició del personal investigador i grups de recerca el

coneixement previ de la informació disponible dels principals sistemes

d’informació de l’àmbit educatiu.

Aquest catàleg inclou una fitxa descriptiva de cada sistema d'informació i 

les variables que es poden utilitzar en recerca

Actuacions en curs



Actuacions en curs

Variables de context

❏ Complexitat 

❏ Ensenyament

❏ Nivell

❏ […]

Sistemes d’informació

❏ ESFER@

❏ SAGA

❏ GEDAC

❏ RALC

❏ QEST

❏ Estadística d’ensenyament

❏ QEI

❏ [...]

Variables personals

❏ Sexe

❏ Edat

❏ Origen

❏ NESE

❏ […]

Variables acadèmiques

❏ Resultats

❏ Qualificacions

❏ […]



#PlaRecercaEducativa


