Doc 6.3 - Fitxa per a ajudar (suport) a definir/
redactar objectius amb indicadors d’avaluació, tant
en programes com en projectes o activitats
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Els objectius han de ser concrets, quantificables i estar temporalitzats.
Es refereixen a una realitat que volem millorar, per tant, es basen en dades que coneguem d’aquesta realitat. Sorgeixen d’un diagnòstic
de la realitat. Per tant, han d’incloure en la seua definició aquesta millora desitjable de la realitat.

Protocol de definició d’objectius amb indicadors d’avaluació
1.- Tenint en compte el que acabes de llegir, defineix la millora o millores que es busca sobre la realitat en la qual es farà la intervenció
(un grup, un sector de la població…)
2.- Per a cada millora emplenem la taula següent:
Millora
buscada en
la realitat sobre
la qual s’actua
(grup, sector de
població...)

Mitjançant quins
aspectes, en
concret, podem
comprovar la
millora? (fer llista)

De cada aspecte:
què ens
indicaria si s’ha
produït una
millora?
(llista d’indicadors)

Percentatge
o quantitat
de millora
que busquem
aconseguir per a
cada indicador

Període de
consecució de la
totalitat o part de
la millora fixada a
aconseguir
(temporització per
a cada indicador)

En quina
ferramenta
d’avaluació
(enquesta, fitxa
d’arreplegada
de informació…)
hauria d’aparéixer
cada indicador
que verifica
el grau de
consecució de la
millora (*)

Redacció de
l’objectiu o
objectius amb
la concreció,
indicadors
de medició i
temporalització
que acabem de
definir

(*) Necessitarem definir les ferramentes d’avaluació que incloguen els indicadors de verificació, o incloure’ls en ferramentes ja definides.

3.- Si d’alguna millora no en podem completar totes les columnes de la taula anterior i, per tant, no podem arribar a redactar l’objectiu
o objectius que la concreten, la millora haurà de quedar en l’àmbit de les finalitats o de la filosofia que impregna la intervenció… Però
no serà un objectiu. Les millores que permeten marcar objectius han de tindre resultats concrets i fonts que els verifiquen.
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