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CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DEL PREMI  JOSEP DAVINS 

I MIRALLES 2022 

IMPORTANT: 

No deixar cap espai sense omplir. 

Títol de Projecte:  

 

Criteris Valoració 1 2 3 4 5 

Projecte Multicèntric i Projecte Multiprofessional      

Projecte rellevant per a la millora de la qualitat 

assistencial 

     

Projecte Innovador      

Actualitat del tema tractat per el projecte      

Està ben justificat el projecte?      

Claredat de l’Objectiu      

Es mesura la situació basal?      

Es justifica el pla d’acció (anàlisi de causes..)      

Es descriu de forma detallada la intervenció?      

Es mesuren els resultats post – intervenció?      

 

Puntuació Total:  
 

 

Comentaris de l’avaluador/a: comentaris rellevants sobre el projecte 
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VALORACIÓ 

PERTINENÇA 

DEL TEMA 

1 2 3 4 5 

Multicèntric i 

multiprofessional 

Un col·lectiu 

i un centre 

- Més d’un 

col·lectiu o 

més d’un 

centre 

- Més d’un 

centre sanitari 

implicat i més 

d’un col·lectiu 

de 

professional 

Projecte rellevant 

per a la millora 

de la qualitat 

assistencial 

Molt POC 

rellevant per 

a la millora de 

la qualitat 

assistencial 

(per exemple 

un treball de 

recerca) 

   Molt rellevant 

per a la 

millora de la 

qualitat 

assistencial (té 

repercussió 

en la millora 

dels resultats 

de l’atenció) 

Projecte 

Innovador 

Projecte ja 

realitzat en 

altres àmbits 

o equips de 

forma molt 

reiterada 

Projecte ja 

realitzat 

però amb 

algun 

aspecte 

puntual 

innovador 

Projecte ja 

realitzat però 

amb uns 

aspectes 

rellevantment 

innovadors 

Projecte 

amb 

poques 

experiènci

es prèvies 

similars 

Projecte 

innovador, 

que no s’havia 

realitzat 

prèviament 

Actualitat del 

tema tractat per 

el projecte 

Projecte que 

fa referència 

a aspectes 

que 

actualment 

són poc 

rellevants 

  Projecte 

rellevant 

per les 

circumstàn

cies actuals 

(sostenibili

tat, 

eficiència, 

cronicitat, 

etc...) 

Projecte 

MOLT 

rellevant per 

les 

circumstàncie

s actuals 

(sostenibilitat, 

eficiència, 

cronicitat, 

etc...) 
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AVALUACIÓ 

METODOLOGIA 

1 2 3 4 5 

Està ben justificat 

el projecte? 

No hi ha una 

justificació del 

projecte (no 

es descriu el 

problema a 

millorar) 

 Problema 

definit de 

forma poc 

concreta 

 Justificació 

ben 

argumentada 

del projecte 

(es descriu de 

forma 

adequada el 

problema o 

oportunitat 

de millora 

Claredat de 

l’Objectiu 

No es descriu 

l’objectiu 

Objectiu 

mal definit 

Objectiu 

ambigu 

Objectiu 

definit de 

forma 

adequada, 

però amb 

algun 

aspecte 

poc clar 

Objectiu clar, 

concret, 

definit sense 

ambigüetats 

Es mesura la 

situació basal? 

No  Sí, de forma 

parcial 

 Sí, de forma 

completa 

Es justifica el pla 

d’acció (anàlisi de 

causes..) 

No hi ha 

anàlisi de 

causes ni cap 

mena d’anàlisi 

de la situació 

 Hi ha un 

anàlisi, però 

molt 

superficial o 

genèric 

 Hi ha anàlisi 

de causes, 

diagrama de 

fluxes o 

qualsevol 

anàlisi de 

l’origen del 

problema, de 

forma 

detallada, o 

completa 

Es descriu de 

forma detallada la 

intervenció? 

No  Es descriu de 

forma 

incompleta 

 Es descriu què 

s’ha fet, com, 

quan, amb 

quins 

recursos 

Es mesuren els 

resultats post – 

intervenció? 

No hi ha 

mesura ni cap 

resultat post 

intervenció 

(de fet, seria 

un criteri 

sinequanon, 

per les bases 

del projecte?) 

Alguna 

mesura 

postinterve

nció, però 

incompleta 

per a 

valorar la 

millora 

Resultats 

mesurats 

parcialment 

Resultats 

mesurats, 

però sense 

millores 

Resultats 

mesurats que 

demostren la 

millora 

 


