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MATRIU DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATEGIA EpCG DE NOVESSENDES 2022-2025

Resultats Indicadors Fonts de verificació

Promoguts processos de reflexió 
crítica en la nostra població 
destinatària, que fomenten la 
participació i el compromís personal 
a favor de la justícia social, la 
dignitat humana, la solidaritat i la 
sostenibilitat ambiental. 

- En el 90% dels projectes es 
contemplen resultats orientats a 
processos de transformació i reflexió 
corresponsable (impliquen acció/
mobilització de caràcter bidireccional 
entre els grups de beneficiaris i 
promotors).  

- El 80% Accions de comunicació 
dedicades a la reflexió crítica.

- Disseny dels projectes EpCG que 
inclouen aquests components.

- Pla de Comunicació Social. 
Passant d’una “comunicació 
institucional” a “comunicació per al 
desenvolupament”.

Elaborades eines pedagògiques 
innovadores de qualitat, adequades 
per a la implementació de processos 
educatius transformadors i als 
diferents beneficiaris. 

- Materials didàctics elaborats creats o 
avaluats participativament. 

- Materials editats.

- Avaluacions. 

Elaborades i implementades 
estratègies per a la capacitació 
dels agents mediadors (professorat, 
famílies, educadors/as, 
organitzacions socials, xarxes…)

- 300 mediadors formats en els anys de 
vigència del pla. 

- Avaluacions i memòries dels projectes. 

Desenvolupades actuacions 
encaminades a una transformació 
social en coherència amb els nostres 
principis i valors.

- Desenvolupats mínim 2 programes 
bianuals que incloguen tots dos 
accions de sensibilització, formació, 
generació de coneixement, incidència 
política i xarxes. 

- Projectes formulats.

- Memòries dels projectes. 

Desenvolupades línies de diagnòstic, 
investigació i avaluació dels 
processos educatius, per a impulsar 
l’anàlisi de la realitat i millorar 
l’eficiència de les nostres actuacions. 

- Observatori Social Novessendes; Al 
final del procés comptarem amb una 
plataforma per a afavorir l’anàlisi, 
reflexió i difusió. 

- 6 informes participatius. 

- Informes i publicacions.

- Processos de reflexió participativa 
dels projectes.

En 2025 formarem part de les 
principals xarxes i grups de treball 
del nostre àmbit, a fi de fomentar 
la mobilització social i la incidència 
política. 

- Participació i promoció en EBC i altres 
economies transformadors.

- Participació i promoció en xarxes 
agroecològiques.

- 2 Accions d’incidència política per 
programa min. 

- Xarxes en les quals participem 
formalment en 2025.

- Memòries activitat. 

- Pla de socialització de resultats. 




