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Llista de verificació 

 

El recurs/la pràctica està vinculada amb 
aspectes d’inclusió i equitat? 

 Sí 
 No 

El recurs/la pràctica és aplicable a l'educació 
primària o secundària en els sistemes escolars 
europeus? 

 Sí 
 No 

El recurs és un recurs d'accés obert? O el 
recurs/pràctica es pot compartir en obert? 

 Sí 
 No 

El recurs està en anglès o en idioma nacional 
europeu? 

 Sí 
 No 

Quines són les garanties per a la qualitat del 
recurs/experiència?  

 Revisió per parells 
 Recomanat per una organització de confiança 
(expert, grup de recerca, el Departament 
d’Educació, ...) 
 Metodologia rigorosa 
 Procés de validació 
 Procés d’avaluació rigorós 
 Basada en dades sobre el progrés educatiu 
dels estudiants 
 Altres (indicar): 

 

Si la resposta a les quatre primeres preguntes és afirmativa i hi ha garanties de demostrada qualitat, si 

us plau ompliu la fitxa 

 

Fitxa del recurs/experiència 

 

 

Nom i cognom de la persona de contacte  

Correu electrònic  

 

Si es tracta d’un recurs... 

Nom del recurs* 
*Si es tracta d’un article, llibre, informe, 
etc. indicar la referència completa (autor, 
any, títol, editorial, etc.) 

Iris Center. Vanderbilt University´s Peabody 
College/US Departament of Education´s Office of 
Special Education Programs 

Naturalesa del recurs  Article publicat en una revista acadèmica 
 Recerca en acció del professorat 
 Llibre 
 Informe 
 Manual 
 Instrument (pauta, rúbrica, qüestionari...) 
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 Altres (indicar): Recurso web: información general 
y cursos on line sobre PBE 

Format (per exemple, document en línia, 
vídeo, podcast, només disponible en paper, 
etc.). 

Página web 

Breu descripció del recurs (300 paraules, 
aproximadament) 

Supported by the U.S. Department of Education’s 
Office of Special Education Programs and located at 
Vanderbilt University’s Peabody College, the IRIS 
Center develops and disseminates free, engaging 
online resources about evidence-based instructional 
and behavioral practices to support the education of 
all students, particularly struggling learners and those 
with disabilities. These resources, designed to bridge 
the research-to-practice gap, are intended for use in 
college teacher preparation programs, in professional 
development (PD) activities for practicing 
professionals, and by independent learners. The array 
of IRIS resources includes modules, case studies, 
information briefs, course/PD activities, a high-
leverage practices alignment tool, and an online 
glossary of disability-related terms as well as 
supporting products to enhance their use in 
coursework and PD activities. Three on line modules 
on Evidence Based Practices 

Amb quins aspectes d’inclusió i equitat es 
relaciona el recurs? Com pot contribuir l’ús 
del recurs a la inclusió i equitat? 

Support education of students with disabilities. 

Adjunteu el recurs o proporcioneu l'enllaç 
al recurs 

https://iris.peabody.vanderbilt.edu/ 
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/ebp_01-
spanish/#content 
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