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00094 AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ  I PROSPECTIVA

SECCIÓ :

ENTITAT :

1.- Garantia i millora de la qualitat del sistema educatiu, de ciència i innovació i empresarial de la Comunitat Valenciana. 
2.- Atenció a les necessitats d'avaluació de programes i projectes científics-tecnològics i d'innovació del sistema valencià de ciència, 
tecnologia i innovació. 
3.- Impuls de l'excel·lència en els sistemes educatiu i d'innovació de la Comunitat Valenciana per a crear ocupació i riquesa en la 
societat. 
4.- Millora de la qualitat democràtica a través de la rendició de comptes de les entitats prestadores de servici públics, els seus 
programes i polítiques públiques.

1.1.- Estimular la qualitat i l'excel·lència dels sistemes valencians d'educació, de ciència i innovació i empresarial, així com de la 
relació entre ells, per mitjà de l'avaluació, l'acreditació, i la prospectiva en els àmbits autonòmic, nacional i internacional. 
1.2.- Definir les demandes i necessitats presents i futures en l'àmbit universitari i científic tecnològic a través de l'avaluació dels seus 
resultats. 
2.1.- Augmentar l'eficiència i eficàcia dels recursos destinats a la ciència i tecnologia maximitzant el retorn socioeconòmic de la 
despesa pública en I+D+i. 
3.1.- Incrementar la satisfacció de la societat amb els sistemes educatiu i d'innovació a través de les propostes obtingudes a través de 
l'avaluació i la prospectiva. 
4.1.- Avaluar amb independència i objectivitat l'excel·lència, la participació, la transparència i la rendició de comptes de les entitats 
prestadores de servicis públics, dels seus programes i polítiques publiques.

1.1.1.- Avaluació de la qualitat i excel·lència del sistema educatiu valencià, especialment de l'educació superior. 
1.1.2.- Acreditació de la qualitat i excel·lència del professorat del Sistema Universitari Valencià. 
1.1.3.- Prospectiva sobre la qualitat i excel·lència del sistema d'educació superior valencià. 
1.1.4.- Gestió de les competències delegades en l'Agència per part de les administracions i entitats públiques. 
1.1.5.- Establir les metodologies i procediments per al desenrotllament de les funcions d'avaluació, certificació, acreditació i 
prospectiva. 
1.1.6.- Establir els criteris, indicadors i sistemes d'informació necessaris per al desenrotllament de les funcions d'avaluació, 
certificació, acreditació i prospectiva. 
1.1.7.- Analitzar els resultats de l'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat i excel·lència del sistema d'educació superior 
valencià.
1.1.8.- Informar sobre la qualitat i excel·lència dels sistemes sobre els quals s'actua des de la màxima transparència. 
1.1.9.- Proposar i recomanar mesures de millora de la qualitat i l'excel·lència dels sistemes sobre els quals s'actua. 
1.1.10.- Generar, fomentar i difondre mesures de millora de la qualitat i l'excel·lència del sistema d'educació superior valencià. 
1.1.11.- Coordinar els sistemes d'educació superior, ciència i innovació i empresarial de la Comunitat Valenciana per a garantir la 
seua qualitat i excel·lència en l'àmbit internacional. 
1.1.12.- Col·laborar i participar amb altres entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals, en el foment i garantia de la 
qualitat i l'excel·lència del sistema d'educació superior valencià. 
1.2.1.- Realització d'estudis relacionats amb la millora de l'eficàcia i l'eficiència del sistema d'educació superior valencià. 
1.2.2.- Realització d'estudis de prospectiva en l'àmbit científic i tecnològic. 
1.2.3.- Prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, per a la Comunitat Valenciana. 
1.2.4.- Avaluar els resultats dels sistemes educatiu i d'innovació per a informar la societat i proposar mesures de millora contínua. 
2.1.1.- Desenrotllament de sistemes d'avaluació de qualitat. 
2.1.2.- Avaluació dels resultats obtinguts pels projectes subvencionats. 
2.1.3.- Avaluació de convocatòries d'ajudes dirigides a la implementació de nous models de transferència de coneixement. 
2.1.4.- Utilitzar les últimes tecnologies de la informació per a donar major accessibilitat i flexibilitat en els processos d'avaluació. 
2.1.5.- Desenrotllar un sistema capaç de donar resposta en matèria d'avaluació a totes les entitats públiques o privades que ho 
sol·liciten. 
3.1.1.- Estudiar la satisfacció de la societat amb els sistemes d'educació superior i innovació i els seus resultats. 
3.1.2.- Estudiar l'empleabilitat i la generació de riquesa dels intervinents en els sistemes educatiu i d'innovació i proposar mesures 
que les incrementen. 
4.1.1.- Institucionalitzar l'avaluació de polítiques públiques, programes i entitats prestadores de servicis públics en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana.
4.1.2.- Analitzar els avanços en matèria d'avaluació de polítiques públiques, programes i entitats prestadores de servicis públics en 
l'àmbit nacional i internacional.
4.1.3.- Desenrotllar metodologies per a l'avaluació externa i independent de polítiques públiques, programes i entitats prestadores de
servicis públics.
4.1.4.- Avaluar i acreditar a les entitats prestadores de servicis públics, els seus programes i polítiques.
4.1.5.- Col·laborar i participar amb altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals en el foment de l'avaluació de 
polítiques públiques, programes i entitats prestadores de servicis públics.
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