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Sobre l’estudi 

✓ Revisió sistemàtica en què se sintetitzen els resultats de 12 avaluacions rigoroses fetes arreu del món 

sobre l’impacte de la inspecció de l’educació sobre el rendiment acadèmic dels alumnes. S’aporta també 

informació extreta de 4 meta-anàlisis que analitzen el vincle entre inspecció i resultats educatius. 

Inspecció educativa: de què parlem? 

✓ La inspecció educativa és un sistema extern d’avaluació i orientació de l’activitat dels centres. Aquesta 

tasca és desenvolupada per un cos d’inspectors que pertany a una autoritat educativa local o nacional. 

L’activitat inspectora cobreix un conjunt de tasques heterogènies: d’una banda, el control del compliment 

de la legislació i dels estàndards mínims de qualitat dels centres. D’altra banda, la promoció de m illores 

organitzatives i la innovació en les pràctiques educatives. Finalment, també pot participar en l’avaluació 

del sistema educatiu i dels seus agents. 

✓ Els sistemes d’inspecció educativa es distingeixen alhora per una sèrie de característiques 

fonamentals: 

- Si l’avaluació es centra en els resultats o en els processos educatius. 

- El tipus de conseqüències de la inspecció (punitives –models high stakes- o propositives/ informatives 

–models low stakes-). 

- La publicitat dels informes d’inspecció.  

- La freqüència i intensitat de les visites. 

✓ Aquest informe es centra en analitzar principalment l’activitat de l’inspector. L’estudi investiga, per tant: 

1. Afecta la inspecció educativa al rendiment dels alumnes? 

2. Quins són els models d’inspecció més efectius. 

 

✓ La determinació dels efectes anteriors resulta molt complexa, ja que el possible efecte de la inspecció 

sobre el rendiment dels alumnes opera de forma indirecta, a través de la influència exercida sobre altres 

persones, com l’equip docent i directiu. 

 

✓ En tot cas es, la principal conclusió d’aquest estudi és que sí existeix una relació causal positiva entre 

inspecció educativa i rendiment acadèmic. 

 



Quin és l’impacte de la inspecció educativa sobre el rendiment acadèmic? 

✓ La activitat inspectora pot tenir un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic dels centres. 

- Aquest efecte s’ha demostrat tant pel nivell d’educació primària com el de secundària. 

- Aquest efecte ha estat avaluat en el curt termini (un o dos anys desprès de l’activitat inspectora) i no 

es disposa d’evidència causal a llarg termini. 

- L’activitat inspectora sembla te un impacte més gran en les dues cues de la distribució dels 

resultats acadèmics, és a dir, sobre els alumnes amb els resultats més alts i els alumnes amb els 

resultats més baixos.  

Quines són les característiques dels models d’inspecció més efectius? 

✓ L’evidència no permet determinar si l’activitat inspectora hauria de centrar-se en l’anàlisi dels resultats 

dels centres o dels seus processos, ja que els sistemes d’inspecció objecte d’estudi avaluen tant els 

resultats com els processos educatius. 

✓ Tant els models high stakes com low stakes poden portar a millores del rendiment acadèmic. 

- En els models high stakes els canvis de conducta es produeixen abans i/o desprès de la inspecció. 

- En els models low stakes es produeixen desprès de la inspecció. 

- Els models high stakes poden generar estrès en el personal docent i directiu, i poden implicar una 

caiguda en el rendiment durant l’any previ a la inspecció. També poden augmentar la rotació de la 

plantilla.  

✓  Respecte a la retroalimentació proporcionada als centres. 

- La capacitat de la inspecció per incidir sobre les millores dels centres es produeix principalment a 

través de la retroalimentació als equips directius. Els efectes de la observació directa de l’activitat 

dels docents en classe resulta ambigua.  

- L’acceptació d’aquesta pels centres resulta fonamental. Crear vincles de confiança entre inspecció, 

direcció de centre i equip docent resulta central. 

- L’acceptació resulta més senzilla si a) l’equip inspector coneix l’entorn i circumstàncies especifiques 

del centre i b) s’ha arribat a un acord entre el centre i inspecció sobre les recomanacions. 

- Els informes d’inspecció han de suggerir mesures específiques d’actuació. 

✓ Respecte a la publicació dels informes d’inspecció. 

- La major part dels sistemes educatius revisats publiquen els informes d’inspecció. 

- La publicació dels informes d’inspecció pot tenir un efecte positiu sobre el rendiment dels centres. 

- No obstant, aquest efecte pot ser heterogeni entre centres i tenir efectes indirectes negatius semblants 

als de publicar els resultats dels centres en les diverses avaluacions del sistema educatiu. 



✓ Durada i freqüència de les inspeccions 

- Inspeccions amb una durada més llarga tenen un efecte positiu sobre el rendiment. 

- La freqüència en el número de visites també te un impacte positiu sobre el rendiment dels centres. 

- La freqüència, número i intensitat de les visites tenen un efecte major sobre els centres amb un 

pitjor rendiment acadèmic. 

 

Quines són les implicacions dels resultats? 

✓ Augmentar la intensitat de les inspeccions i garantir la seva regularitat. 

 

✓ Augmentar l’estabilitat dels equips inspectors que treballin amb els centres. Objectiu: estimular la 

creació de vincles de confiança i facilitar el coneixement de l’entorn del centre. 

 

✓ Aportar propostes específiques d’actuació en els informes d’inspecció. La identificació de punts 

febles no resulta suficient. Aquest punt possiblement requereixi reforçar la formació específica dels 

inspectors.  

 

✓ Acompanyar la publicació dels informes d’avaluació amb mesures correctores que redueixin els riscos 

associats a la publicació. 

 

✓ El fet que l’efecte positiu de la inspecció sigui més gran als extrems de la distribució de puntuacions obre 

la porta a una via interessant i cost-efectiva per reduir desigualtats entre centres. En altres paraules: 

intensificar l’activitat inspectora en els centres amb un rendiment més baix pot augmentar l’eficiència i 

equitat del sistema educatiu. 

 

✓ En un marc d’autonomia de centres creixent, intensificar l’activitat inspectora no només per garantir 

el compliment de la normativa, sinó per proporcionar més informació i acompanyar als centres, cada cop 

més diversos. 

 

✓ Models d’inspecció molt diversos porten a augments semblants sobre el rendiment acadèmic. No hi ha un 

únic model efectiu. Els diversos models obeeixen a la diferent evolució sociopolítica, educativa i cultural 

entre països. Això, unit a la importància de l’acceptació per part dels centres de la informació i 

recomanacions dels inspectors, suggereix que pot resultar difícil traslladar de forma exitosa, almenys en 

el curt termini, models d’inspecció entre països. 


