ROBERTSLAVIN
&NANCYMADDEN
Ús de programes que compten
amb evidències per millorar
els resultats acadèmics

Cicle
de Conferències

(R)evolució
educativa

Robert E. Slavin

Ús de programes provats
per millorar els resultats
acadèmics

Adaptat de Slavin, R. E. (2017). Evidence-based reform in education.
Journal of Education for Students Placed
at Risk (JESPAR), 22(3), 178-184.

Un dels problemes més grans a l’hora de millorar la pràctica educativa
i els resultats acadèmics és el paper tan limitat que exerceix l’evidència
en les decisions sobre l’ús de llibres, software, desenvolupament
professional i altres materials i serveis. En lloc d’això, aquests es venen a
través del màrqueting relacional, en el qual un exèrcit de representants
de vendes treballa per forjar amistats amb els responsables principals de
la presa de decisions (Morrison, Ross, Corcoran i Reid, 2014). El bocaorella entre educadors amb feines semblants té una gran influència.
Pocs productes educatius poden presentar evidències del fet que
els estudiants que els facin servir aprendran més que altres estudiants,
i pocs responsables de la presa de decisions pregunten ni tan sols per
aquestes evidències. Com a màxim, els possibles usuaris demanen si
els programes són conformes a les concepcions actuals d’investigació,
i els llocs web de representants de vendes i editors acostumen a oferir
«investigacions» que mostren escoles individuals que han obtingut
resultats excepcionals utilitzant els seus productes. Els usuaris potencials
s’hi mostren escèptics, i amb raó, ja que sospiten que els gràfics que
els mostren els editors són una selecció no científica ni representativa,
i no són avaluacions fidedignes. Però poden refusar igualment totes les
evidències, tant bones com dolentes, argumentant que no poden deduir
que una investigació superficial sigui vàlida sense abans dur a terme
moltes indagacions. Molts estats elaboren «llistes aprovades» de llibres
de text, desenvolupament professional, software i altres productes que
tenen com a objectiu ajudar els professors a millorar els resultats, però
aquestes llistes no han inclòs mai abans evidències que aquests productes
s’hagin comparat en experiments rigorosos amb les pràctiques actuals i
s’hagin considerat més eficaços.
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Per què haurien d’importar les evidències?
Per què les evidències respecte de l’eficàcia haurien de ser un dels criteris principals en la
selecció de productes i serveis educatius? La resposta de més importància és que els programes amb
una base empírica sòlida que s’implementen de la mateixa manera en què s’ha fet la investigació de
validació tendeixen a brindar més bons resultats per als infants. A més, convertir les evidències en
la base per a l’adopció de programes situaria l’educació en un cercle virtuós d’innovació, avaluació
i millora progressiva com el que ha transformat camps com el de la medicina, l’agricultura i la
tecnologia (Haskins, 2014; Kolada, 2013).

Dotar d’importància les evidències
La reforma basada en les evidències (Bridgeland i Orszag, 2014; Gueron i Rolston, 2013;
Slavin, 2008, 2013, 2017) fa referència a les polítiques en què els educadors i els responsables
polítics fan servir evidències de l’eficàcia com a criteri per seleccionar programes, productes i
pràctiques educatives. Les evidències de l’eficàcia es defineixen com les evidències obtingudes en
experiments rigorosos en els quals es comparen, durant períodes perllongats (per exemple, un
semestre o més), els estudiants que assisteixen a programes experimentals amb els estudiants que
utilitzen mètodes de control tradicionals, en termes de millora en les mesures vàlides de rendiment.
L’ideal és que els estudiants, els professors o les escoles s’assignin a l’atzar per rebre tractaments
experimentals o de control (Bucks i McGee, 2015; Gueron i Rolston, 2013), però, com a mínim, els
estudiants del grup experimental i de control han d’estar ben anivellats en la prova preliminar pel
que fa a mesures de rendiment, variables demogràfiques, etc. Cal observar que aquesta definició
no es refereix simplement a difondre informació sobre principis genèrics de pràctica eficaç, que
en general no s’ha determinat que suposi una gran diferència en les pràctiques o els resultats (p.
ex., Hemsley-Brown i Sharp, 2003; Weiss, Murphy-Graham, Petrosino i Gandhi, 2008), sinó que es
refereix a reformes que promouen l’ús de programes específics avaluats en comparació de grups
de control, i que s’ha determinat que són eficaços i reproduïbles.
Estàndards d’evidència de l’ESSA
Recentment, una important iniciativa política ha creat noves possibilitats per a la reforma en
l’educació basada en les evidències. El desembre del 2015, la llei Every Student Succeed (ESSA), que
va substituir la llei No Child Left Behind (NCLB) del 2001 com la principal llei federal d’educació,
va incloure definicions de nivells d’evidències sòlides, moderades i prometedores que avalen els
programes educatius. Les definicions són les següents:
“(i) demostra un efecte estadísticament significatiu en la millora dels resultats dels estudiants
o altres resultats rellevants basats en:
“(I) evidències sòlides obtingudes, com a mínim, d’un estudi experimental ben dissenyat i
ben implementat;
“(II) evidències moderades obtingudes, com a mínim, d’un estudi quasiexperimental ben
dissenyat i ben implementat, o
“(III) evidències prometedores obtingudes, com a mínim, d’un estudi correlacional amb
controls estadístics per al biaix de selecció.”
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Els estàndards d’evidència no són d’aplicació automàtica, però han de rebre un suport ampli
si es pretén que tinguin algun impacte. L’objectiu d’aquest capítol és abordar quines mesures
cal adoptar per augmentar progressivament el paper de les evidències en la política i la pràctica
educatives, en quina situació ens trobem la tardor del 2017 respecte d’aquesta agenda i el que
queda per fer.

Què fa falta perquè les evidències marquin una diferència
en l’educació?
Perquè la reforma basada en les evidències prevalgui, s’han de produir tres condicions (vegeu
Slavin, 2008):
1. Ha d’existir una àmplia varietat de programes provats en àrees clau de l’educació, en cada grau
acadèmic.
2. Cal disposar de revisions d’investigacions fiables, imparcials i adreçades a educadors perquè
els responsables polítics i els educadors puguin saber quines pràctiques i programes específics han
demostrat funcionar en avaluacions rigoroses.
3. Les polítiques governamentals han d’oferir motivació o incentius perquè les escoles i els
districtes adoptin els programes provats.
Els últims 15 anys, s’han produït uns avenços extraordinaris en cadascuna d’aquestes àrees,
que ens han portat a una situació en què el potencial de la reforma basada en les evidències és
més gran que mai.

Desenvolupament de la base d’investigació per aconseguir
programes eficaços
Possiblement, el requisit més important per a la reforma basada en les evidències és un
conjunt substancial de programes i pràctiques reproduïbles amb evidències clares d’eficàcia. Els
educadors i els responsables polítics han de disposar de diversos programes per poder triar amb
confiança. Afortunadament, s’han aconseguit molts avenços en aquesta àrea.
Investing in Innovation (i3) i Education and Innovation Research (EIR). Un avenç important
en la creació d’un gran conjunt de programes provats va ser el programa de subvencions Investing
in Innovation (i3), establert el 2009 per finançar el desenvolupament, l’avaluació i l’ampliació de
programes provats en tots els nivells d’educació, des d’infantil fins a 2n de batxillerat, utilitzant
una estratègia de «finançament per nivells». Els programes que ja tenien evidències sòlides de
la seva eficàcia podien accedir a subvencions per a la seva ampliació, els que tenien algunes
evidències podien accedir a unes subvencions de valoració de menys quantia i els que tenien una
bona idea però no provada podien rebre subvencions per ser desenvolupats. En el seu últim any,
el 2016, i3 havia finançat 171 projectes i havia invertit més de 1.400 milions de dòlars, gran part en
avaluacions d’aquests programes, normalment aleatoritzades, dutes a terme per tercers. Dels 171
projectes, 11 es van dedicar a l’ampliació, 45 a la validació i 115 al desenvolupament. El programa
i3 ha estat substituït actualment i de manera eficaç pel programa de subvencions Education and
Innovation Research (EIR), que també fa servir una estructura d’evidències per nivells. D’acord
amb el procés de sol·licitud de subvencions EIR del Departament d’Educació dels Estats Units, l’EIR
concedirà subvencions de fins a 15 milions de dòlars durant 5 anys per a projectes d’expansió, fins
a 8 milions de dòlars per a projectes en fase mitjana i fins a 3 milions per a projectes en fase inicial.
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Institute for Education Sciences (IES). L’IES dona suport des de fa temps al desenvolupament
i l’avaluació rigorosa de programes ampliables i, en el procés, ha desenvolupat considerablement
la reserva nacional d’avaluadors capacitats en els quals confien els programes i3 i EIR. L’IES també
finança la investigació i el desenvolupament en una estructura per nivells, i se centra més en
l’elaboració de teories.
Education Endowment Foundation (EEF; Anglaterra). Una important iniciativa que segueix
el model del programa i3 s’està duent a terme a Anglaterra, on el govern actual ha assignat
125 milions de lliures a una fundació privada durant 15 anys perquè encarregui avaluacions de
programes prometedors destinats a escoles de primària i secundària. L’Education Endowment
Foundation (EEF) ha finançat fins ara més de 170 avaluacions d’una gran varietat de programes.
Aquestes avaluacions han estat, majoritàriament, aleatoritzades i fetes per tercers. En l’actualitat,
el Departament d’Educació d’Anglaterra està concedint subvencions competitives a xarxes
d’escoles perquè adoptin programes provats i reproduïbles.

Análisis de las iniciativas que funcionan
What Works Clearinghouse (WWC; www.whatworks.org). Les polítiques educatives no
poden donar suport a les pràctiques basades en evidències tret que hi hagi un cert consens
sobre quins són els programes que mostren evidències clares d’eficàcia. Una iniciativa pionera
de l’IES és la What Works Clearinghouse (WWC), establerta per analitzar investigacions sobre
programes pràctics en moltes àrees. La WWC disposa actualment d’informes sobre investigacions
en comprensió lectora, matemàtiques, programes per a estudiants d’anglès com a segona llengua
i altres àrees, i elabora guies pràctiques de lectura fàcil sobre temes diferents. Al començament,
la WWC l’anomenaven irònicament Nothing Works Clearinghouse (és a dir, oficina d’informació
sobre el que no funciona), perquè tenia unes normes tan estrictes que pocs programes reunien
els requisits per participar-hi. No obstant això, gràcies al finançament de l’IES de més avaluacions
dissenyades per complir les normes del WWC, el nombre de programes que reuneixen els requisits
creix constantment, i les subvencions dels programes i3 i EIR permetran incorporar molts més
programes avaluats de manera rigorosa.
Best-Evidence Encyclopedia (BEE; www.bestevidence.org). La BEE és un lloc web gratuït
creat i actualitzat periòdicament per la Universitat Johns Hopkins. Conté principalment ressenyes
acadèmiques a gran escala d’investigacions sobre l’eficàcia de programes en àrees específiques.
Per exemple, inclou ressenyes sobre la comprensió lectora en educació primària i secundària,
comprensió lectora per a lectors amb dificultats i per a estudiants d’anglès com a segona llengua,
matemàtiques d’educació primària i secundària, ciències d’educació primària i secundària i
programes d’educació infantil.
Evidence for ESSA (www.evidenceforessa.org). Evidence for ESSA és un altre lloc web de la
Universitat Johns Hopkins, però, a diferència de la BEE, està destinat exclusivament a educadors, no
a acadèmics, i compleix els estàndards d’evidència de l’ESSA. Quan van sorgir aquests estàndards,
l’IES va anunciar que la What Works Clearinghouse no es revisaria per facilitar als usuaris la cerca
de programes a la WWC que complissin els estàndards d’evidència de l’ESSA. Per aquest motiu, el
grup que va crear la BEE va desenvolupar un nou lloc web dedicat exclusivament a comunicar als
directors de centres d’ensenyament informació sobre programes individuals que compleixen o no
les definicions de l’ESSA d’evidències sòlides, moderades o prometedores d’eficàcia.
Fins ara, Evidence for ESSA ha dut a terme revisions de programes de comprensió lectora
i matemàtiques, en cursos des d’infantil fins a 2n de batxillerat. Al voltant de 100 programes
compleixen els estàndards d’evidències sòlides, moderades o prometedores, amb el nombre més
elevat en la categoria d’evidències «sòlides». Les organitzacions nacionals professionals estan
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promovent el lloc entre els seus membres. Amb data de gener del 2018, Evidence for ESSA té més
de 35.000 usuaris únics, als quals s’afegeixen 800 més cada setmana.
A més d’ajustar-se als estàndards d’evidència de l’ESSA, Evidence for ESSA millora la WWC
de maneres diferents. La WWC és molt lenta a l’hora d’incorporar estudis addicionals a les seves
revisions, mentre que Evidence for ESSA els incorpora en el termini d’un mes. A més, Evidence for
ESSA ha exclòs mesures adoptades per investigadors i desenvolupadors, sospesa els estudis per
mida de la mostra i elimina la categoria de «substancialment important» que utilitza la WWC per
identificar els estudis amb resultats positius però no significatius (l’ESSA exigeix l’existència de
rellevància estadística).

Polítiques basades en les evidències
Després de tot, no n’hi ha prou de disposar de molts programes provats mitjançant
investigacions i revisions fiables d’investigacions. L’educació no té tradició de recórrer a les
evidències quan ha de prendre decisions sobre l’adopció de programes i, sense un suport clar del
govern, el màrqueting, la política i altres factors sempre pesaran més que les evidències (Morrison
et al., 2014). Weiss et al. (2008) van descriure les iniciatives fallides per fomentar l’ús de programes
provats fins que el govern va començar a identificar programes específics amb evidències clares.
La inclusió dels estàndards d’evidència a la llei ESSA, i els incentius perquè els interessats
proposin l’ús de programes que compleixin els criteris d’evidències sòlides, moderades o
prometedores de l’ESSA, podrien contribuir considerablement a proporcionar un fonament perquè
els estats, els districtes, les escoles públiques subvencionades (charter) i els directors de centres
d’ensenyament coneguin els estàndards d’evidència. Per a molts, conèixer aquests estàndards
podria ser important per obtenir subvencions o altres prestacions, i això podria donar lloc a
propostes de subvencions millors que, una vegada concedides i implementades, podrien millorar
els resultats en un gran nombre d’estudiants.
No obstant això, les disposicions vigents incloses a l’ESSA podrien ser tan sols el principi. A
mesura que els educadors s’acostumen a buscar evidències per satisfer els requisits de l’ESSA, que
són d’aplicació formal només a una petita part de la vasta llei ESSA, els canvis formals i informals
podrien ampliar gradualment les àrees de l’ESSA en les quals importen els estàndards d’evidència.
Per exemple, l’acció dels governs podria fomentar l’ús de programes provats (conforme als criteris
de l’ESSA) en el Títol I, Títol II (desenvolupament professional), IDEA (educació especial) i moltes
altres àrees. Fins i tot encara que el Congrés no proporcionés específicament incentius perquè
les escoles i els districtes utilitzessin programes provats, la llei vigent podria permetre que els
responsables de les escoles, els districtes, la direcció d’escoles públiques subvencionades i els
dirigents estatals es familiaritzessin amb informació sobre programes provats, que podrien decidir
aplicar pel seu compte, sense mandats ni incentius del govern federal. Els governs estatals i locals,
que tenen una llarga tradició de creació de llistes de programes, materials i software acceptables,
podrien començar a incloure o fins i tot destacar les evidències com a criteri per a l’ús de fons
estatals o del districte per a finalitats determinades, sobretot en àrees en què les evidències són
fàcilment accessibles.

Què significaria per a les escoles la reforma basada en les
evidències?
En virtut de les polítiques federals, estatals o locals en matèria de reforma basada en les
evidències, el personal dels centres escolars que pretengui millorar els resultats dels estudiants
tindria un ampli ventall d’opcions provades, amb recursos per ajudar-los a prendre decisions
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encertades i implementar-les. Imagini’s educadors buscant programes provats i reproduïbles que
estiguin llestos per ser utilitzats. Com a part del procés d’aprenentatge i adopció, podrien assistir
a fires regionals sobre mètodes eficaços, enviar delegacions per visitar escoles properes que facin
ús dels programes i veure vídeos i llocs web per comprovar com funcionen els programes en la
pràctica.

Es pot ampliar l’abast dels programes provats?
L’adopció de mesures més enèrgiques per desenvolupar, promoure i donar suport a les
intervencions provades podria donar lloc a millores generalitzades, quantificables i irreversibles
en les pràctiques i els resultats a les escoles de Títol I (Cohen i Moffitt, 2009). Malgrat això, els
responsables del desenvolupament de programes provats hi han d’estar disposats i poder reproduir
els programes a gran escala. L’experiència deixa clar que, amb suport i recursos modestos, moltes
escoles adoptaran programes desenvolupats externament. La National Diffusion Network (NDN)
de la dècada de 1980 va arribar a milers d’escoles amb més de 500 programes, amb l’ajuda de
mediadors estatals per difondre els models prometedors. El programa Obey-Porter Comprehensive
School Reform (CSR) del final de la dècada de 1990 (Stringfield, Ross i Smith, 1996) va permetre
que més de 6.000 escoles principalment de Títol I adoptessin models de reforma escolar completa.
Aquests primers esforços no tenien una base empírica sòlida en la majoria dels models adoptats,
però aquesta limitació es va resoldre ràpidament amb les inversions d’i3, EIR, IES i EEF, entre
d’altres.
És evident que els desenvolupadors poden crear i avaluar satisfactòriament models
reproduïbles i que les escoles els adoptaran amb entusiasme si se’ls ofereix suport i recursos. De
fet, si les polítiques donen suport a les escoles en l’adopció de programes provats, aleshores els
editors, els desenvolupadors de software i altres desenvolupadors estaran convençuts d’invertir en
la creació i l’avaluació de programes innovadors i eficaços. El govern federal pot dur a terme un
paper important per garantir que les avaluacions siguin de la màxima qualitat; que les evidències
de l’eficàcia estiguin disponibles fàcilment per als directors de centres d’ensenyament, que hi hagi
incentius perquè els estats, els districtes i les escoles adoptin els models provats i que l’assistència
tècnica de gran qualitat ajudi els directors dels centres d’ensenyament a implementar de manera
eficaç els models que triïn i donar-los suport. Els dirigents del districte, tant a escala estatal com
local, i les xarxes d’escoles públiques subvencionades poden adoptar polítiques semblants. Els
dirigents i els educadors en actiu s’han d’implicar en cada pas d’aquest procés, des d’ajudar a
definir quins programes calen fins a ajudar-se mútuament en el procés de difusió. Però cap aspecte
d’aquest pla no és impossible d’assolir, i moltes de les seves parts ja s’estan posant en marxa
d’acord amb l’ESSA o ja han funcionat en iniciatives anteriors.

Resposta a les crítiques
El principi de reforma en l’educació basada en les evidències ja s’ha proposat anteriorment
(p. ex., Bridgeland i Orszag, 2013; Slavin, 2002, 2008; Walter, Nutley i Davies, 2005) i els detractors
hi han plantejat diverses qüestions (vegeu, per exemple, Pawson, 2006). És important tenir en
compte aquestes crítiques.
1.- Els programes que han «demostrat» funcionar en experiments podrien no
implementar-se de manera eficaç en la pràctica.
És evident que no es pot assumir la implementació eficaç de qualsevol innovació educativa.
Hi ha un camp complet de ciència de la implementació (vegeu, per exemple, Fixen, Blase, Naoom
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i Wallace, 2009; Hall i Hord, 2011) dedicat a estudiar com es pot garantir una implementació de
programes de gran qualitat en diversos àmbits de serveis humans.
No obstant això, és important destacar que, quan s’identifica que els programes tenen
evidències sòlides, moderades o prometedores d’eficàcia en virtut dels estàndards de l’ESSA, per
exemple, s’han avaluat gairebé sempre en experiments molt amplis en què participen (com a
mínim) centenars d’estudiants i desenes de professors, i sovint fins a 50-60 escoles o més. Pot ser
que els experiments a aquesta escala en condicions realistes fets normalment durant un any o
més representin una gamma de qualitat d’implementació com la que trobem en la difusió. Pot ser
que les investigacions identifiquin condicions en les quals el programa sigui més o menys eficaç,
perquè els responsables de la implementació puguin disposar de més informació que el simple
efecte mitjà.
2. Dur a terme experiments aleatoritzats a gran escala resulta complicat i costós.
Els experiments rigorosos són realment cars, però el sector està aprenent ràpidament a ferlos de manera fiable i rendible. La major part de les 171 avaluacions d’i3 i les 107 avaluacions de
l’EEF fins ara, a més de la majoria dels estudis d’eficàcia i efectivitat de l’IES, fan servir aquests
dissenys amb avaluacions fetes per tercers. Les inversions en formació de l’IES estan donant lloc a
un gran grup d’investigadors competents que són molt sofisticats a l’hora de dur a terme grans
experiments de manera rendible. A més, el cost de fer experiments aleatoritzats és insignificant si
es compara amb els imports destinats a tots els costos en matèria d’educació a l’any.
3. Els mesuraments de resultats tenen una qualitat massa deficient per mesurar
adequadament els resultats d’un programa.
És cert que la majoria dels experiments a gran escala utilitzen proves estatals o altres
mesuraments estandarditzats com a indicadors dels resultats. Aquestes avaluacions poden
ser menys sensibles del que ens agradaria o poden no avaluar resultats desitjables, com ara la
creativitat o la resolució de problemes complexos. Malgrat això, aquestes proves, per a bé o per
a mal, es consideren actualment l’objectiu de l’ensenyament a les escoles. Sense cap dubte, els
grups de control estan mirant d’obtenir bons resultats en aquestes proves tant com les escoles
estan utilitzant els mètodes experimentals.
4. Una política de foment de programes provats podria imposar aquests programes a
professors recents.
És veritat que els professors estan fins al capdamunt de reformes imposades de tot tipus.
No obstant això, una política prudent no hauria de forçar l’adopció de programes provats sinó
que hauria d’oferir incentius, assistència i coneixements per permetre que el personal de les
escoles adopti decisions informades. Per exemple, el personal de les escoles podria emetre un vot
secret per adoptar un programa concret o no. En última instància, els professors, els directors i
els districtes són els responsables de l’aprenentatge dels seus estudiants, i si creuen que poden
complir els estàndards fent servir mètodes no provats, haurien de disposar d’aquesta opció. El
paper del govern hauria de ser el de fomentar i facilitar l’ús de mètodes provats, no el de suscitar
resistència i un compliment superficial exigint l’ús de programes concrets.

Conseqüències de la reforma basada en les evidències
Les conseqüències de la reforma basada en les evidències podrien ser profundes. Si les
polítiques federals comencessin a afavorir programes amb evidències clares, els editors, els
desenvolupadors de software, els investigadors universitaris i els emprenedors de tot tipus tindrien
un incentiu per participar en iniciatives serioses de desenvolupament i avaluació. El Govern, en
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veure l’impacte immediat de la investigació i el desenvolupament, destinaria un finançament
considerablement més gran a aquestes activitats. Els desenvolupadors tindrien un motiu per
invertir en estratègies més innovadores, conscients que si resulten ser efectives en avaluacions
rigoroses, és probable que tinguin èxit en el mercat. I, el que és més important, els nens tindrien
més probabilitats de rebre programes provats, que segurament els ajudarien a obtenir més bons
resultats acadèmics que els programes que prevalen en l’actualitat.
Per últim, la reforma basada en les evidències es podria aplicar per fi per ensenyar el procés
que va contribuir a uns avenços impressionants en medicina, agricultura i tecnologia al segle XX,
en què cadascuna de les solucions que compleixen els estàndards d’evidència reemplaça productes
menys eficaços, i una empresa immensa d’R+D treballa per millorar constantment els millors
productes de què disposem actualment.
Els beneficiats de tot això serien milions de nens, especialment els pitjor atesos pel sistema
actual, els professors i els administracions que anhelen eines més eficaces que els ajudin a fer
millor la seva feina, i la societat en conjunt, que esperaria que es produïssin avenços amb la
mateixa confiança que actualment esperen avenços en altres àmbits. La investigació en educació
aconseguiria el respecte i els recursos que no ha tingut mai.
Els últims avenços en investigació i política permeten que ens situem en el bon camí per
dur a terme una reforma de debò. En virtut de l’ESSA, el nostre govern federal ha adoptat unes
primeres mesures crucials perquè els programes provats siguin més accessibles. Els futurs avenços en
l’àmbit federal, i una adopció activa de la reforma basada en les evidències a escala estatal i local,
ampliaran la repercussió de les evidències, de manera que es crea un cercle virtuós d’investigació,
difusió i repercussió per als estudiants nord-americans.
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