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0. Introducció 

 
Les pràctiques dels estudiants universitaris en centres formadors constitueixen una 
activitat de naturalesa formativa que contribueix a la professionalització de la 
docència. La vinculació de la teoria amb la pràctica permet als estudiants l'adquisició i 
el desenvolupament de les competències docents, des de l'acció i la reflexió en el 
centre formador. 
És en aquest sentit que l’estudiant consolida la seva elecció formativa i desenvolupa 
les competències que la pràctica educativa demana posar en moviment. Alhora, com 
a valor afegit, el centre comparteix nous coneixements i noves formes de recerca, i té 
un contacte constant amb les universitats. Per la seva banda, la universitat esdevé 
receptora de coneixements i pràctiques properes a l’activitat professional que 
permeten enriquir la formació impartida a les aules. 
Aconseguir aquest valor afegit en el centre educatiu implica un acord de claustre que 
permet identificar els centres formadors amb caràcter propi i establir un protocol 
d’acollida i acompanyament al llarg de l’estada formativa de l’estudiant. Aquest 
acompanyament va més enllà de la voluntat individual de cada professor i és des dels 
equips del centre que es configura la planificació de l’acompanyament formatiu als 
estudiants universitaris en pràctiques. 
La línia pedagògica d’aquest model atorga rellevància al centre formador, que 
l’identifica com a mirall per als futurs docents. 
L’objectiu final no és altre que millorar les condicions de les pràctiques, de manera 
que contribueixin a augmentar la qualitat de la formació de la docència, en benefici, 
en definitiva, de la formació de la nostra societat, a tots els nivells educatius. Aquesta 
millora de les pràctiques, element fonamental per a la reforma de la formació inicial 
del professorat, fa necessari: 
1. Tenir en compte les característiques i condicions que han de reunir els centres 
formadors per garantir un aprenentatge significatiu al llarg del pràcticum. 
2. Que la figura del mentor o mentora, del tutor o tutora universitari i del coordinador 
o coordinadora del pràcticum respongui a un perfil determinat i exerceixi unes 
funcions també determinades, si volem garantir un acompanyament constructiu i 
significatiu de l’estudiant en el període de pràctiques. 
3. Assegurar que l’estada de l’estudiant en pràctiques al centre sigui eficaç i eficient 
en termes 
d’aprenentatge, tant per a l’estudiant com per al centre i l’alumnat. Per això, és 
cabdal comprendre l’essència del que significa acompanyar un procés d’aquest tipus, 
la qual cosa fa necessària una formació específica adreçada a centres educatius, 
d’una banda, i, d’una altra, a mentors i altres acompanyants en el període de 
pràcticum (tutors universitaris, etc.). 
4. En la mateixa línia del punt anterior, per optimitzar l’aprenentatge dels estudiants 
al llarg del pràcticum, cal unificar tant els criteris d’avaluació de les competències que 
s’han de desenvolupar al llarg del pràcticum, com l’ús formador de l’avaluació com a 
eina d’aprenentatge per als mateixos estudiants. 
5. Vetllar per la confluència de la formació dels alumnes del màster en els dos 
contextos d’aprenentatge: el centre docent i la universitat. 
El nou model de pràctiques educatives universitàries en centres formadors emergeix 
d’un concepte de centre formador com a espai d’aprenentatge, on els estudiants 
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poden veure i practicar totes les dimensions de l’acció educativa (programacions 
didàctiques, avaluacions, disseny d’activitats competencials, gestió d’aula, treball 
cooperatiu, tutories grupals i individuals, treball amb l’entorn, reunions amb les 
famílies, etc.). 
Es tracta d’un canvi de paradigma que dona rellevància tant a la identitat del centre 
formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora, en 
estreta col·laboració amb la institució universitària. 
El model reconeix la funció de la tasca dels agents implicats en el centre formador 
(els mentors i els tutors), per millorar la qualitat de les pràctiques dels alumnes 
universitaris i atorgar un valor de pes a l’estada dels estudiants en el context 
educatiu. 
Per fer-ho possible, el nou model implica una millora i avenç dels plans d’estudis de 
graus i màsters, per afavorir la qualitat de l’oferta i la planificació de les actuacions als 
centres formadors, intentant facilitar calendaris similars entre universitats i 
promocionant l’estada dels estudiants en pràctiques al llarg del curs. 
Aquesta millora proporciona oportunitats de col·laboració entre els centres 
formadors i el món universitari, a través dels coordinadors i equips de mentors, 
d’acord amb les prioritats del projecte educatiu; alhora, facilita als alumnes 
universitaris espais de pràctiques per als processos d’observació, participació 
creativa, reflexió i pensament crític que afavoreixin el seu desenvolupament 
competencial. 
Aquest nou model de pràctiques demana la implicació i coresponsabilitat de diferents 
agents, amb les funcions respectives, i és per aquesta raó que es presenta com un 
model de concentració que acull i acompanya al llarg del curs un nombre rellevant 
d’estudiants en pràctiques. 
Aquesta nova perspectiva posa l’accent en l’opció que fa un centre formador de 
treball col·legiat i en equip, en el marc d’un projecte educatiu de centre (PEC) que 
incorpora com a valor educatiu la formació dels estudiants universitaris. 
 
Així, a la nostra Escola quan arriba un estudiant en pràctiques, el primer matí de 
l’estada el deixem transitar per les aules i pot triar el grup i el mentor/la mentora que li 
empatitza més, així poden veure models educatius i triar amb qui i quin grup volen 
estar.  
La nostra idea és mantenir-ho i integrar-ho com a rutina en el nostre funcionament del 
Pla de Centre Formador, donant-hi valor a l’estudiant com a eix del seu procés 
d’ensenyament-aprenentatge.  
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1. Competències de la persona mentora del Centre Formador. 

 
 
El nostre Pla de Centre Formador (Pràcticums d’infantil i primària), ha de definir 
quines han de ser les competències que ha de tenir un mentor competent a l’Escola 
Antoni Tàpies. 
 
1.1 Àmbits, funcions i competències de l’acció mentorial i tutorial 
Per entendre les finalitats i els procediments de l’acció mentorial i tutorial, convé 
definir els àmbits d’actuació. Proposem 4 àmbits comuns a ambdues tasques, i alguns 
procediments que tenen a veure: 
● Planificació i impartició: analitzar, identificar, prioritzar, seleccionar, dissenyar 
processos, revisar, assumir, anticipar, valorar, programar, explicar, dialogar, 
seqüenciar, aplicar, impartir ... 
● Orientació: consultar, qüestionar, raonar, informar, escoltar, comunicar, dialogar, 
suggerir, provocar a la reflexió i la revisió, acompanyar, conduir, empènyer, 
convèncer, activar, motivar, ajudar a construir la identitat professional de l’alumnat, 
intermediar, argumentar, pactar ... 
● Avaluació: observar, preguntar, valorar, aconsellar, reforçar, corregir, suggerir, 
criticar, dialogar, comprendre, fomentar la coavaluació i l’autoavaluació, argumentar, 
donar coneixement processual i final dels resultats, qualificar ... 
● Innovació: observar per detectar i fomentar tendències i iniciatives creatives, 
revisar i millorar processos, analitzar actituds i procediments, reptar per superar, 
motivar, generar idees, flexibilitzar, crear entorns il·lusionants i experimentar 
propostes noves ... 
 
1.2 Funcions generals de l’acció tutorial 
Definirem les funcions mentorials i tutorials de caràcter general agrupades en 5 blocs 
diferenciats. 

A. D’acollida i d’informació 
La finalitat és facilitar la informació, les orientacions i els recursos necessaris per a 
l’accés de l’estudiant a cada pràcticum i als centres formadors corresponents. Es 
tracta que se senti part d’un projecte important, perquè s’impliqui, sàpiga 
desenvolupar-se i pugui esprémer l’experiència òptimament des del primer moment. 
B. D’acompanyament i assessorament 
La finalitat és garantir el màxim aprofitament del procés de les pràctiques, tant a la 
universitat com als centres formadors. 
La doble perspectiva centre formador / universitat, a través de l’acció coordinada i 
complementària articulada per mentoratges i tutories, permetrà a l’estudiant 
construir la seva identitat de mestre i experimentar les sensacions i les vivències per a 
l’adquisició i el desenvolupament de les competències personals i professionals, 
contextualitzades a l’escola. 
C. De supervisió acadèmica del procés de formació 
La finalitat és comprovar el grau de compromís, d’implicació i d’aprenentatge de 
l’estudiant durant el pràcticum. La mentoria del centre formador i la tutoria de la 
universitat, s’han de coordinar i s’han de sumar. Així hi haurà més garantia d’èxit 



Escola Antoni Tàpies   

del procés d’ensenyament/aprenentatge, i de l’adquisició de l’autonomia progressiva 
com a docents, per part de l’alumnat en pràctiques. 
D. De coordinació institucional 
La finalitat és assegurar un grau de relació entre el centre formador i la universitat 
que sigui escaient per a l’assoliment dels objectius dels pràcticums. La coordinació i 
la col·laboració entre les dues institucions són imprescindibles per aconseguir l’èxit 
dels pràcticums de magisteri. 
Els equips de mentoria i de tutoria dels centres formadors i de les universitats seran 
el vincle institucional més directe i continuat i els principals garants del sistema del 
pràcticum dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. 

E. D’avaluació 
La finalitat és valorar, durant el procés i al final d’aquest, el grau de compromís, 
l’actitud, el rendiment i les competències professionals mostrades i adquirides per 
l’estudiant en el marc del pràcticum. 
Els mentors i els tutors estimularan l’autocrítica, la dedicació decidida per a la millora 
dels resultats, la revisió de les conductes i actituds, l’esforç i la creativitat en 
les tasques que realitza l’alumnat en pràctiques, i fomentaran l’autoavaluació en el 
procés d’aprenentatge i de millora que impliquen les pràctiques. 
Els equips de mentors i tutors dels centres formadors i de les universitats es 
coordinaran, avaluaran i qualificaran l’aprofitament de l’estudiant, en funció dels 
resultats obtinguts, segons les atribucions i les característiques que el sistema 
d’avaluació estableixi cada universitat, per a cada grau i modalitat de pràcticum. 
 
1.3 Competències transversals per a l’acció tutorial 
Són competències que tutors i mentors hauran de desenvolupar i aplicar per dur a 
terme la seva feina en les pràctiques. Per tant, són comunes al conjunt de les funcions 
tutorials i de mentoratges, i seran presents en mesura i importància variable, segons 
siguin les circumstàncies. 
A. Comunicativa: Connectar, escoltar i expressar-se de forma adient per a 
l’acompanyament i el guiatge de l’alumnat. Inclou la comunicació verbal, gestual o no 
verbal i escrita. 
B. De treball en equip. Saber compartir, coordinar-se, adaptar-se i treballar en equip 
amb els diferents agents implicats en les pràctiques i en els entorns que 
correspongui, l’escola i la universitat principalment. 
C. Didàctica i orientadora. Informar, aconsellar, orientar acadèmicament i avaluar 
l’alumnat en pràctiques, facilitant la seva integració en la vida quotidiana i acadèmica 
del centre, tant a l’escola com a la universitat ... 
D. De programació. Programar les activitats pròpies. Ajudar a dissenyar, supervisió 
aplicar i valorar les activitats d’observació, de col·laboració i d’intervenció educativa 
de l’alumnat de pràctiques. 
E. De mediació i negociació, entre l’estudiant de pràctiques i altres membres i 
instàncies de la comunitat educativa, en l’entorn de les pràctiques. Intervenir. Sempre 
que sigui adient, en situacions de conflicte o de desajustos en el procés del pràcticum. 
F. D’observació i d’interpretació, de què succeeix a l’escola i a la universitat i als 
seus entorns, en general i a les aules, institucionalment, però també des de la 
perspectiva personal del professorat i de l’alumnat. Ens referim, per exemple, a les 
dinàmiques internes, els processos acadèmics, les possibilitats del mecanisme de la 
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reflexió-comprensió-acció en la vida de l’estudiant, la capacitat i la necessitat de 
l’observació, l’ordre, el respecte ..., la disponibilitat dels recursos disponibles, les 
normes i els calendaris, etc. Tot el que permet assegurar la comprensió de la 
complexitat dels pràcticums i poder orientar l’estudiant a trobar camins i solucions. 
G. Metodològica. Promoure l’observació i l’experimentació de metodologies i 
tasques docents orientades a l’aprenentatge actiu, participatiu, reflexiu i en 
col·laboració. Aplicar estratègies i estils d’ensenyament que tinguin presents 
potenciïn les possibilitats individuals d’aprendre, com també que aprofitin les 
potencialitats del grup, i les interaccions que s’hi produeixen. 
H. Empàtica i assertiva. Aplicar la sensibilitat, l’obertura de pensament i l’adaptació a 
les diferents realitats personals i educatives de l’alumnat, i dels contextos socials, 
culturals i lingüístics que influeixen en els pràcticums. 
I. Avaluadora. Saber aplicar procediments i recursos d’heteroavaluació escaient per a 
l’avaluació formativa i continuada de l’alumnat. Generar un bon clima d’acceptació de 
les valoracions crítiques. Fomentar el diàleg en l’avaluació, i les fórmules de 
coavaluació i d’autoavaluació. 
J. Creativa i divergent. Mantenir i promoure una actitud proactiva per generar 
iniciatives i projectes transformadors. Saber fer front a situacions imprevistes. 
Qüestionar-se de forma proactiva i constructiva tot el que es produeix en l’entorn 
educatiu i dels pràcticums, com a compromís en la cerca de la justícia, el progrés i la 
millora de les condicions de vida de les persones. 
 
 

2. Estratègies d’observació i comunicació 
 

      2.1 Estratègies d’observació 

En aquest punt, volem recollir de quina manera i amb quines eines i estratègies s’han 
de fer les observacions dels docents en pràctiques i pautar les reunions de 
comunicació entre tots els membres de la Comissió de Pràcticum. 

En primer lloc, es faria una reunió per consensuar les graelles d’observació de 
l’alumne en pràctiques: 

2.1.1 Graella d’observació per a mentors (Annex 1.1) 

Adjuntem una graella d’observació per a mentors del pràcticum a l’Annex per mirar 
de fer una observació objectiva de les intervencions. S’hauria de consensuar amb 
l’informe d’avaluació. 

   2.1.2 Pauta d’observació d’intervenció didàctica (Annex 1.2) 
 

Considerem imprescindible que el mestre/a en pràctiques conegui els aspectes pels 
quals serà avaluat. Si amb els alumnes del grup-classe els avancem els continguts i els 
criteris d’avaluació, amb el mestre/a de pràctiques ho hem de fer també.  
No podem perdre de vista que el període de pràctiques és un moment molt 
enriquidor per al futur docent. Aquest observa de manera continuada, des del 
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mentor al grup d’alumnes, passant per les seves pròpies intervencions. Així doncs, 
situar-lo amb unes graelles en què li especifiquem els àmbits a valorar li ajuda a 
concretar i reconduir les seves intervencions, directes o indirectes, durant tot el 
període. 
L’alumne és un participant més de la comunitat educativa, tot i que sigui de manera 
puntual, i se li ha d’acollir i integrar de la manera més natural i propera possible. 
Compartir amb ell els aspectes que se li valoraran és una bona manera de començar. 

 
 2.1.3 Autoavaluació per part de l’alumne/a en pràctiques (Annex 1.3) 

Per últim, l’alumne hauria de fer una autoavaluació per tal de millorar el procés del 
pràcticum, valorant com ha estat la seva estada amb el model que adjuntem a 
continuació. 

D’aquesta graella, potser són els punts 2 i 3 els que més aporten al mentor i al centre 
escolar.  

      2.1.5 Coavaluació entre alumnes en pràctiques. 

En cas que hi hagués més d’un/a alumne/a en pràctiques en el centre, es proposa que 
entre ells/elles, facin una observació creuada i coavaluació. Resultarà una pràctica 
molt enriquidora, sobretot per als alumnes en pràctiques, que rebran feedback dels 
seus propis companys d’universitat.  

 

2.2 Estratègies de comunicació  

S’haurien d’establir reunions pròpies del mentor/a amb alumne/a de pràctiques, i del 
del mentor/a amb el tutor/a de la universitat. A continuació s’esmenten: 
 
2.2.1 Reunions periòdiques mentor/a-alumne/a en pràctiques. 

S’haurien de consensuar un seguit de reunions periòdiques entre mentor/a i 
alumne/a per tal de col·laborar en el procés del pràcticum. 
La periodicitat podria ser  setmanal, buscant un moment de reflexió en el que es 
puguin intercanviar impressions.  
 

2.2.2 Establiment de reunió de feedback després de cada intervenció 

Després de la intervenció didàctica s’hauria de fer una reunió de feedback per 
poder compartir com ha anat la intervenció didàctica. 

 
2.2.3 Establiment de reunions entre alumnes i coordinadora del pràcticum 

 
També caldria fer esment de la freqüència de reunions que tenim establerta entre 
alumnes i coordinadora de pràcticum per tal d’anar seguint el procés. 
Educació Primària (Pràcticum 1, 2 i 3) i Infantil (Pràctic 1 i 2)  
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Pràcticum 1 i 3: 1.- reunió d’acollida, 2.- Unes primeres reflexions després de la primera 
setmana, 3.- Reflexió final a l’inici de la darrera setmana d’estada; 
 
Pràcticum 2: 1.- reunió d’acollida, 2.- Unes primeres reflexions després de la primera 
setmana, 3.- Reflexió final a l’inici de la darrera setmana d’estada; 4.-Reflexions 
després de la segona setmana de la segona estada, 5- Reflexió final a l’inici de la 
darrera setmana del pràcticum ). 
 
2.2.4 Establiment de reunions entre tutors/es de pràcticum i mentors/es 
 
Hauria de ser possible una sessió prèvia entre tutors/es de pràcticum i mentors/es per 
a concretar aspectes rellevants: perfils de l’alumnat, objectius i criteris d’avaluació, 
expectatives universitat/escola, interessos, punts forts i punts a reforçar… 
I una reunió de tancament d’avaluació del futur docent. 
 
 

3. La participació de l’estudiant: implicació en el projecte de centre i 
el treball en equip 

 

3.1 Catàleg de Projectes de centre. 

En aquest punt l’Escola ha dissenyat un catàleg de projectes on l’alumne pot 

participar. 

Fitxa d’anàlisi 1 

Nom del projecte: Ambients d’aprenentatge  

Objectius: 

– Potenciar la creativitat, l’autonomia i la capacitat de raonament 
– Potenciar i desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneïtat en la parla… 
– Aprendre dels companys/es, no només de l’adult. 
– Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants. 
– Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se 
d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc… 
– Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de 
manera constant i lliure sistemàticament. 
– Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement. 
– Respectar a les persones i els materials. 

Cicles/grups 
involucrats: 

 

Educació Infantil 

Temporització del 
projecte: 

 

Tot el curs 

Metodologia: 
 

 L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, 
modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina… 
• La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que 
faciliten el procés d’aprenentatge. 
• Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant 
l’espai com els materials són la principal estratègia d’intervenció. 
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• Utilitzem tota mena de materials; naturals, efímers, durs, tous, continus, 
discontinus… 
• Creem espais atractius i susceptibles d’aprenentatge. 

Paper del docent 
en pràctiques 

 

Un mestre més que pugui reforçar un ambient. 

Avaluació: 
 

Trimestral 

Agents  Escola (Educació Infantil) 

 
Que li pot aportar 

a l’alumne en 
pràctiques 

 
Una visió del joc com a aprenentatge, el tractament de la diversitat mitjançant 
els grups reduïts, l’ensenyament de l’autonomia i l’aprendre a aprendre en 
situacions reals a l’aula. 

 
 
 

Fitxa d’anàlisi 2 

Nom del 
projecte: 

Projectes de Medi  a Educació Infantil i Primària. 

Objectius: 
 

A la nostra escola estem creant una educació interdisciplinària dotant de significat el 
procés d’ensenyament aprenentatge, cada cop més allunyat de l’escola tradicional. 
El treball per projectes és una metodologia que permet a l’alumnat pensar, 
investigar, aprendre dels seus errors, dels companys i d’aquesta manera fomentar el 
ser crítics. 
El tema escollit per cada projecte pot esdevenir de diferents maneres: 
• Un centre d’interès que afecta la vida de l’escola. 
• Una idea o vivència d’un infant. 
• Un esdeveniment relacionat amb l’aula. 
• Una proposta duta a terme per part d’una mestra. 
Les mestres d’infantil sempre busquem una manera atractiva per introduir el tema: 
per exemple una pel·lícula que faci referència al tema que treballarem, un 
personatge inventat, una capsa màgica, una carta, un correu electrònic, una notícia 
d’actualitat… 
Acompanyem als alumnes durant el procés, i els ensenyem a materialitzar el 
producte final de diverses maneres (digitals, artístiques, textuals…) 

Cicles/grups 
involucrats: 

 

Educació Infantil i Primària 

Temporització 
del projecte: 

 

Durant tot el curs escolar. Hem establert que un projecte duri màxim un trimestre, 
per tant en farem un mínim de 3 en cada curs escolar. Tindrem en compte la 
motivació dels nens i nenes, ja que aquesta és la que ens marcarà si cal allargar el 
projecte o l’hem de finalitzar. 

Metodologia: 
 

 La metodologia emprada a l’escola Antoni Tàpies per fer el treball per projectes a 
l’educació infantil segueix el següent esquema: 
1. S’escull un tema. 
2. Es cerquen els coneixements previs, “Què en sabem?” 
3. Es plantegen els temes que es volen descobrir, “Què volem saber?” 
4. Es comença a buscar informació per resoldre els reptes plantejats. 
5. Es crea un mapa conceptual o índex de treball. Es reflexiona contínuament sobre 
el “què hem après” i “com ho hem après”. 
6. Es posa en comú els aprenentatges realitzats i es va construint una xarxa de 
continguts. 
7. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir i els 
tractem segons els interessos de cada grup classe. 
8. El projecte finalitza amb un dossier que recull les diferents experiències, vivències, 
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activitats, reflexions, fotografies… que s’han anant desenvolupant al llarg del propi 
projecte i amb un producte final en diversos formats 

Paper del 
docent en 
pràctiques 

 

Fem de guies dels alumnes en la seva descoberta. Estimulem els infants i propiciem 
situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumnat avançar i enriquir-se. 
Proporcionem els recursos necessaris perquè siguin ells qui construeixin de manera 
autònoma els coneixements propis. 

Avaluació: 
Continuada i formativa.  

Institucions/ag
ents 

involucrats: 
 

Escola (Educació Infantil)/ Educació Primària 

 
Que li pot 
aportar a 

l’alumne en 
pràctiques 

 
Una visió més globalitzada amb treball cooperatiu de l’Educació. 
Posar en pràctica el canvi de mirada envers l’alumne, com a protagonista del seu 
aprenentatge 

 

Fitxa d’anàlisi 3 

Nom del projecte: Espais d’aprenentatge a P4 i P5 

Objectius: 

 

Amb aquests espais pretenem atendre a tot l’alumnat amb metodologies 
diverses, per tal que sigui quin sigui el seu punt de partida tots avencin en el 
seu procés d’aprenentatge. 

Cicles/grups 
involucrats: 

Educació Infantil  

Temporització del 
projecte: 

Tot el curs 

Metodologia: 

 

 A P4 i a P5, fem docència compartida en lectoescriptura i lògica matemàtica 
en 3 espais d’aprenentatge. 

– Un espai amb la mestra tutora amb feines de lectoescriptura o lògica 
matemàtica que requereixen més ajut de l’adult. 

– Un espai amb la mestra de suport amb una tasca també de lectoescriptura 
o lògica matemàtica amb un recurs digital, bé sigui la PDI, ordinadors, 
tauletes… (en funció de l’activitat) 

– Un espai de treball més autònom, amb activitats totalment lúdiques i/o de 
manipulació també de lectoescriptura i lògica matemàtica. 

Paper del docent en 
pràctiques 

Pot fer de suport i guia d’una activitat o espai. 

Avaluació: 
Anual, continuada 

Institucions/agents 
involucrats: 

Escola (Educació Infantil) 

Que li pot aportar a 
l’alumne en pràctiques 

Una visió més globalitzada amb treball per espais d’aprenentatge amb 
tasques personalitzades atenent a la diversitat de ritmes d’aprenentatge. 

Fer-se responsable d’un dels espais, amb la seva programació i execució 

 

Fitxa d’anàlisi 4 
Nom del projecte: 30 minuts de lectura  
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Objectius: 
Millorar els resultats de comprensió lectora (CL) a llengua catalana 
i castellana.  

Cicles/grups involucrats: Educació Primària. 

Temporització del projecte: -Anual 

Metodologia: 

 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de mitja hora, quatre dies 
a la setmana, per treballar la comprensió lectora. Dins d’aquesta 
franja es fan activitats de gust per la lectura, activitats de 
comprensió lectora, d’atenció visual i apadrinament lector (entre 
els cursos d’Educació Primària i Educació Infantil i Cicle Inicial)  

Paper del docent en pràctiques 

 

Pot fer de suport  del tutor, programar i dur a terme activitats de 
CL alternatives a las que te l’escola, suggerir noves dinàmiques... 

Avaluació: Anual 

Institucions/agents involucrats: Escola (Educació Primària) 

Que li pot aportar a l’alumne en 
pràctiques 

El treball sistemàtic de la CL, la vivència del treball 
d’apadrinaments. 

 

Fitxa d’anàlisi 5 

Nom del projecte: Sharing to learn 

Objectius: 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és afavorir l’intercanvi entre alumnat 
de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral 
en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i 
pluriculturals a l’alumnat participant. 

Cicles/grups 
involucrats: 

Educació Primària. 

Temporització del 
projecte: 

-Anual 

Metodologia: 

 

Un grup de 8 alumnes de batxillerat de l’Institut Rubió i Ors amb un 
excel·lent nivell d’anglès fan de “Language Assistants” una tarda a la 
setmana a l’Escola. Aquests alumnes fan suport a la mestra d’anglès en 
activitats orals, com ara petits grups de lectura en veu alta, jocs, role-plays i 
petites converses. 

Paper del docent en 
pràctiques 

Pot fer de suport  del tutor, conèixer i participar en una activitat 
intercentres. Pot proposar activitats que es poden adaptar a aquestes 
sessions.  

Avaluació: Anual 

Institucions/agents 
involucrats: 

Escola (Educació Primària)/ Institut Rubió i Ors 

Que li pot aportar a 
l’alumne en pràctiques 

Un coneixement d’activitats en llengua anglesa amb altres institucions. 
L’observació de com enriqueix la interacció entre alumnes, tot i que siguin 
d’edats diferents. El valor del joc com a mitjà d’aprenentatge.  

 

Fitxa d’anàlisi 6 
Nom del projecte: Relacionar la Vida (6è) 

Objectius: 

 

“Relacionar la Vida” és un projecte d’aproximació i coneixença de l’àmbit 
de la salut mental per als alumnes i d’integració i participació per a les 
persones que pateixen una malaltia, dins l’àmbit escolar. Per aquesta raó el 
projecte ha estat definit des dels seus inicis com a co-creatiu, ja que 
l’objectiu és bidireccional i estableix una relació on ambdós col·lectius 
tenen grans valors per aportar l’un a l’altre a partir de la seva experiència, 
que s’ha manifestat mitjançant la creativitat. 
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Cicles/grups 
involucrats: 

Educació Primària. (6è) 

Temporització del 
projecte: 

-Anual 

Metodologia: 

 

“Relacionar la vida” és un projecte que permet crear un espai compartit per 
nens i nenes amb edats compreses entre els 10 i 12 anys i adults amb 
malaltia mental, on donar cabuda i possibilitats a una particular forma de 
treballar aspectes de sensibilització respecte a les malalties mentals. 

Paper del docent en 
pràctiques 

 

Pot fer de suport  del tutor, suggerir millores per propers cursos, lligar-ho 
amb l’àrea d’Alternativa o els “Bons dies”, amb propostes que ens facin els 
aprenents de treball emocional... 

Avaluació: Anual 

Institucions/agents 
involucrats: 

Escola (Educació Primària)/ Institució Imagina. 

Que li pot aportar a 
l’alumne en pràctiques 

Un coneixement d’activitats amb l’entorn i una conscienciació de la salut 
mental. 

Enfortir-se en el treball emocional, des d’una visió molt diferent (la de les 
persones amb malalties psíquiques) 

 

Fitxa d’anàlisi 7 
Nom del projecte: Racons al Cicle Inicial 

Objectius: 
Treballar l’expressió escrita, la comprensió lectora i la consciència 
fonològica 

Cicles/grups 
involucrats: 

Educació Primària. (CI) 

Temporització del 
projecte: 

2 sessions a la setmana durant tot el curs. 

Metodologia: 

 

Grups reduïts de 5/6 nens/es que permeten una atenció més 
individualitzada. S’utilitzen activitats multinivell i de fàcil adaptació al ritme 
de cada infant (diferents tipus de lletres, diferent grau de dificultat...) 

Paper del docent en 
pràctiques 

Pot fer de suport  del tutor, liderar racons, proposant noves activitats per 
dur a terme, o seguint les que ja li proposa el mentor 

Avaluació: Anual 

Institucions/agents 
involucrats: 

Escola  Cicle Inicial 

Que li pot aportar a 
l’alumne en pràctiques 

Un coneixement d’activitats amb metodologies diverses en grup reduït. 

Programar i dur a terme activitats pròpies en les àrees de Llengua i 
Matemàtiques 

 
3.2 Reunions de treball en equip. 
De les sessions de reunions, els mestre/a de pràctiques poden participar: 

setmanalment en reunions de nivell , de cicle i de formació; quinzenalment, en 

reunions de consell de direcció, claustres i reunions de famílies (sempre i quan la 

temàtica de la reunió ho permeti). El mestre/a en pràctiques ha de ser un docent més 

i ha de poder participar de tota la vida del centre. 
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 3.3 Intervencions docents  

 

S’ha fet una graella per poder verificar que els mestres en pràctiques tenen l’oportunitat de fer totes aquestes actuacions. 
 

INTERVENCIONS DIDÀCTIQUES Pràctiques 1 Pràctiques 2 Pràctiques 3 SÍ NO 

Intervencions docents autònomes tutelades Entre 5 i 10 hores  Una unitat didàctica o 
projecte d’entre 20 i 30 h 

Una seqüència didàctica 
d’entre 10 i 20 hores 

  

Petites intervencions diàries 
   

Intervencions educatives individualitzades 
   

Activitats de reforç  
   

Preparació i programació de classes 
   

Activitats de tutoria 
   

Suport puntual al tutor/a amb relació a les necessitats 
educatives especials de l’alumnat 

   

Tasques d’avaluació de l’alumnat 
   

Assistència a activitats de formació en el mateix centre 
   

Assistència a claustres 
   

Assistència i participació a reunions de coordinació (de cicle, 
àrea, curs, de programació…) 

   

Assistència i participació a comissions 
   

Assistència a entrevistes amb famílies (sempre que sigui 
possible) 

   

Manteniment d’aules específiques: laboratori, informàtica i 
altres aules específiques 

   

Organització i execució de les accions que ofereix el centre 
en el marc de determinats programes d’innovació 

   

Suport al tutor/a en tasques quotidianes de la vida escolar 
del centre 

   

Vigilància de patis amb els tutors/es 
   

Assistència i participació a sortides fora de l’escola 
   

OBSERVACIONS: 
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4. L’ESTUDIANT COM A DOCENT: ÈTICA, PROFESSIONALITAT, IDENTITAT 
PROFESSIONAL, GESTIÓ DE LES EMOCIONS 

  
En aquest punt es resumeix el codi ètic i deontològic que ha de seguir un mestr@ en 
pràctiques i quins han de ser els seus compromisos en vers la tasca docent. 

 
Compromís amb l’alumnat 
● Atenció permanent a la influència de les seves accions sobre els educands. 
● Responsabilitat i exemplaritat. Respecte mutu entre companys i seguretat. 
● Respecte i empatia per propiciar els sentiments de seguretat i autonomia. 
● Despertar la il·lusió pel saber, l’autoestima i la predisposició a l’esforç. 
● Mantenir la motivació de l’alumnat. Positivitzar els errors i valorar els encerts. 
● Fomentar l’autoestima i motivar a progressar 
● Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 
● Evitar ironies i sarcasmes públics, i defugir les sancions col·lectives. 
● Valorar el treball de l’alumnat amb equanimitat i justícia. 
● Ponderar el context social i les circumstàncies 
● Promoure la igualtat d’oportunitats educatives aplicant mesures específiques. 
● Estimular la curiositat intel·lectual. Capacitar-los per plantejar-se noves preguntes. 
● Organitzar el seu treball com una activitat creativa i projectada cap al futur. 
● Rebutjar la discriminació per raons d’ètnia, d’origen, de gènere o qualsevol altra. 
● No adoctrinar l’alumnat, fomentar el judici crític sobre la realitat i ells mateixos. 
● Promoure la recerca de la veritat com a principi rector del saber. 
● Salvaguardar la llibertat, la dignitat i la seguretat psicològica i emocional. 
● Atendre adequadament les reclamacions legítimes: funció tutorial. 
● Guardar el secret professional. 

 
Compromís amb la professió 
● Respecte als altres. Foment de la dignitat i l’autoestima 
● Esforç per accedir a la veritat amb racionalitat científica. 
● Facilitar l’autonomia personal. Assumir la responsabilitat pròpia  
● Preservar el bon nom de la professió, i la pràctica docent entesa com a servei. 
● Col·laborar amb el conjunt d’agents que intervenen en la vida del centre 
● Oberts al control social dels resultats i a l’avaluació de l’impacte del seu treball. 
● Autonomia moral i intel·lectual, científica i didàctica 
● Respecte a la normativa i als projectes educatius del centre 
● Col·laborar en la millora de l’educació, aportar competència, i participar  activament 
● Posar els coneixements a l’abast de la comunitat educativa 
● Contribuir a la formació inicial del professorat novell 
● Participar en l’elaboració del PEC. Defensar l’exercici de la llibertat de càtedra. 
● Exercir responsabilitats directives i actuar com a model davant els companys/es. 
● Respectar i fer respectar les normes de funcionament del centre  
● Col·laborar en els seus òrgans de govern, departaments, tutories... 
● Tractar amb respecte i consideració els col·legues 
● Afavorir un bon clima en el lloc de treball i abstenir-se d’interferir en la feina d’altri. 
● Vetllar pel bon estat de manteniment i neteja de materials i instal·lacions 
● Inculcar el respecte als béns comuns i públics. 
● Vetllar per la dignificació social de la professió, la seva independència i autonomia. 
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● Defensar i fer respectar els drets. Guardar el secret professional dels companys 
 
Compromís amb el coneixement 

● Conèixer rigorosament la matèria impartida 
● Treballar en equips docents, i participar en projectes d’innovació i recerca educativa. 
● Ser veraç i comprensible en relació a la matèria que ensenyen.  
● Estar al dia per millorar la seva pràctica professional, i capacitar-se. 
● Rigor conceptual i la prudència en teories i postulats. 
● Comunicar sense dogmatismes informació veraç i contrastada. 
● Reconèixer coneixements i valors que provenen de les famílies o grups socials 

 
Compromís amb la societat 

● Formar de ciutadans responsables, amb el bagatge cultural necessari. 
● Adaptar-se a les exigències de la societat en un moment social i històric. 
● Prestar especial atenció a la col·laboració amb la resta dels agents educatius i socials. 
● Diàleg i la negociació per a la creació d’entorns favorables a l’educació. 
● Assumir i complir els deures de ciutadania 
● Actuar amb lleialtat a la societat i a les institucions. 
● Actuació docent d’acord amb els valors de la societat però tenir sentit crític. 
● Promoure el coneixement de la cultura i la llengua pròpia 
● Fomentar el respecte a la dels altres, especialment les de les minories ètniques  
● Afavorir la cooperació amb les famílies. Propiciar una relació de confiança,  
● Proporcionar a les famílies informació sobre el procés educatiu dels seus fills 
● Orientar les famílies de l’alumnat  
● Respectar les conviccions ètiques, morals i religioses de l’alumnat i les famílies 
● Evitar pràctiques que vagin contra la legítima llibertat ideològica o religiosa 
● Informar sobre violacions dels drets humans, maltractaments i violència  
● Respectar la confidencialitat de les informacions  
 

Compromís amb la infància i la joventut  
● El nostre compromís amb la infància i la joventut i la seva educació  
● Garantim els drets de la infància reconeguts per la Convenció dels drets dels infants. 
● Cercant les màximes condicions de benestar de l’infant al centre educatiu. 
● Garantint el seu dret a l’educació i el dret a la protecció. 
● Aplicant protocols d’actuació en casos de maltractament o d’assetjament escolar. 
● Cercant la màxima coordinació amb altres serveis d’atenció a la infància. 
● Fent front a situacions de risc d’exclusió social.  
● Desvetllant el gust i el goig per aprendre de la infància i la joventut. 
● Fer-los progressivament més lliures, competents, autònoms, responsables i feliços. 
● Considerant l’infant i el jove com a veritable subjecte actiu de la seva educació. 
● Potenciant uns aprenentatges sòlids, útils i sostenibles 
● Facilitant experiències i situacions d’aprenentatge riques, motivadores i reals. 
● Despertar la curiositat i la creativitat i avaluant. 
● Creant un ambient on predominin la tranquil·litat i la calma. 
● Respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i propiciant la cooperació. 
● Conreant els valors de l’esforç i la constància en l’alumnat. 
● Conscienciant responsabilitat i eliminant prejudicis. 
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● Incrementant la sensibilitat vers la diferència dels infants i joves. 
● Reconeixent amb normalitat la diversitat de l’alumnat. 
● Fomentant l’escolta, la receptivitat, l’empatia i la confiança.  
● Tractant amb confidencialitat i rigor la història de cada infant. 
● Preservant-ne el dret d’intimitat i cercant suports per atendre la diversitat.  

 
Compromís amb la família 

● Essent sensibles a les dificultats per a la conciliació entre la vida familiar i laboral. 
● Cercant propostes conjuntes per la millora del benestar i l’educació de l’alumnat. 
● Compartint les màximes expectatives en els infants i joves.  
● Dipositant i augmentant conjuntament la confiança en els seus fills i filles. 
● Treballar conjuntament per la motivació i implicar-los en el procés d’aprenentatge.  
● Promovent les capacitats de superació de cada infant i jove. 
● Millorant-ne l’autoestima, la confiança i la seguretat.  
● Generant confiança mútua i donant suport a l’Equip Directiu. 
● Col·laborant en els processos d’acollida i acompanyament de les famílies. 
● Facilitant l’acostament entre família i escola i actuant amb rigor professional.  
● Transmetent l’afecte i el compromís educatiu del professorat. 
● Fomentant-ne la participació real en la vida i el funcionament del centre educatiu 
● Promovent una relació fluida i una comunicació constant  
● Valorant les moltes aportacions que fan al centre a través de l’AMPA  

 
Compromís amb el centre 

● Mostrant una actitud ètica que permeti una referència estable per a l’alumnat 
● Essent coherents en el nostre discurs, la nostra actitud i les nostres accions  
● Actuant d’acord amb els valors que volem transmetre. 
● Exercint l’autoritat per guanyar en el dia a dia.  
● Procurant el clima social afectiu i el Projecte Educatiu de Centre  
● Informant-se de les característiques del centre i del seu Projecte Educatiu. 
● Comprometent-se amb el projecte, actuant amb interès, respecte i coherència. 
● Participant en l’acollida de nou professorat, perquè tot docent se senti acompanyat. 
● Participant amb la Comunitat Educativa. 
● Donant suport als Equips Directius perquè exerceixin el lideratge  
● Comprometent-nos amb la gestió del centre  
● Fomentar un marc d’estabilitat en un espai obert a la millora constant.  
● Cercant el compromís de tots els professionals que intervenen en el centre educatiu 
● Donant valor a la iniciativa, la renovació i la innovació com a actitud col·lectiva. 
● Promovent el valor de la democràcia des de la pròpia aula i des del centre 
● Promovent el diàleg, per arribar a acords i com a millor forma de resoldre desacords 
● Desenvolupant la cultura de la participació dels infants i dels joves 
● Aportant l’opinió lliure i adaptant el currículum a la nostra realitat. 
● Procurant la participació i la comunicació dels diferents agents de la comunitat 
● Repensant els espais i els temps d’acord a les necessitats de l’alumnat.  
● Aplicant metodologies a l’aula que permetin un millor aprenentatge de l’alumnat. 
● Acceptant la diversitat, i actuant amb respecte i amb tolerància  
● Coneixent i valorant la tasca que porta a terme l’altre professorat del centre.  
● Contribuint a generar un bon clima de treball.  
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● Procurant que hi hagi confiança i respecte entre els membres de l’equip  
● Participant en la coordinació entre els membres de l’equip.  
● Reflexionant sobre la pràctica educativa pròpia, la dels altres i la compartida  
● Treballant en xarxa i coordinadament amb d’altres professionals  
● Cercant la coordinació i l’exigència entre tots els i les professionals  

 
Compromís amb l’entorn 

● Estant amatents i pensant què i com aprendrà el nostre alumnat.  
● Essent sensibles als interessos de l’alumnat, a les seves preocupacions 
● Aprofitant les situacions quotidianes i reals i considerant tots els temps com educatius. 
● Tenint en compte que cal educar l’element crític i creatiu i la capacitat de pensar. 
● Conreant valors per desenvolupar la pràctica de la ciutadania activa. 
● Essent conscients que l’escola sola no pot aconseguir les fites educatives d’avui. 
● Exercint el nostre compromís de treball amb tota la comunitat educativa  
● Treballar des de l’equitat, procurant compensar les desigualtats socials existents  
● Desburocratitzant les tasques del centre i donant temps a les de caire pedagògic.  
● Cercant mesures d’estabilitat i de continuïtat.  
● Procurant que els processos d’avaluació tinguin un caràcter formatiu  
● Analitzant seriosament els resultats de les avaluacions internes i externes de centre 
● Conscienciant l’Administració per donar suport als projectes de centre  
● Analitzant quines necessitats educatives té la societat 

 
Compromís social  

● Exercint el dret i el deure d’una formació inicial i continuada 
● Valorant la incidència de la transmissió d’il·lusió i d’entusiasme 
● Incorporant els avenços en el coneixement en el camp de l’educació 
● Col·laborant amb la formació dels futurs i les futures mestres  
● Potenciant la relació, la col·laboració i el treball entre el centre i la universitat.  
● Participant en activitats de reflexió sobre la pràctica amb companyes i companys 
● Donant una mirada positiva a la nostra professió  
● Actuant amb optimisme, coratge, paciència, constància, confiança i adaptació  
● Posant el valor de l’educació i del docent en la societat.  
● Gaudint de la nostra professió. 

 
Conductes contràries a la deontologia  

● Pràctiques, per acció o omissió, discriminatòries o violentes, física o psíquicament 
● L’incompliment dels deures professionals  
● Que afectin els interessos o els drets de l’alumnat i dels seus pares, mares o tutors 
● Actuacions que no respectin l’exercici professional dels companys de professió 
● Que impedeixin el desenvolupament de l’activitat educativa del centre 

 
 
A continuació, s’adjunta el protocol de faltes d’assistència dels mestres en pràctiques que 
contempla la Universitat per a compartir amb els mentors de l’Escola. Si el mestre/a en 
pràctiques ha de faltar ha de seguir el mateix protocol que els docents, demanar el permís al 
director/a, cap de personal, i justificar-ho amb un document.  
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Pràctiques 1: 

 
 

Pràctiques 2: 

 
 

Pràctiques 3: 
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5. L’Avaluació de l’estudiant: criteris, instruments i estratègies 

 
5.1.- L’avaluació com una estratègia fonamental en el Pràcticum dels Graus d’Educació 
 
A la nostra escola entenem l’avaluació com un mitjà per regular els aprenentatges, com una 
eina que tenen els aprenents per constatar el seu progrés i autoregular-se una vegada que 
identifiquen les dificultats.  
De la mateixa manera, doncs, hem d’entendre la mentoria amb els mestres en pràctiques: han 
de ser protagonistes del seu aprenentatge, han de saber reconèixer els errors i els hem de 
donar eines per superar-los. 
Tot plegat comporta un canvi de perspectiva: no avaluem l’alumne sinó les seves dificultats, per 
tal que les pugui solventar i continuar aprenent. 
 
5.2.- Revisió de les eines d’avaluació 
 
Hem de fer una revisió de les eines d’avaluació que estem fent servir, i necessitem per fer-ho el 
compromís de les Universitats de crear una eina comú per a totes elles, que sigui competencial, 
que serveixi als aprenents com a reflexió de sobre què seran avaluats, com quan i per què se’ls 
avalua.  
Preferiblement, aquesta eina hauria d’incorporar les rúbriques que situïn a l’aprenent en tot 
moment en quin és el procés que han d’assolir i on es troben ells i elles. Han de saber què 
haurien d’aconseguir, i al mateix temps és una manera de tenir una eina objectiva que ajudi 
també a la professionalitat dels mentors a l’hora d’avaluar. 
 
5.3.- Revisió del rol de l’aprenent i  moments de l’avaluació  
 
Si partim de les eines d’avaluació revisades i consensuades entre tutors i mentors, no podem 
deixar de banda el paper protagonista de l’aprenent: li hem d’especificar clarament els 
objectius i els criteris d’avaluació des de l’inici de les seves pràctiques.  
Així doncs, ens calen diverses reunions planificades des del començament, que podrien ser: 
 

● Una primera reunió, del mentor i el mestre en pràctiques, on s’estudia conjuntament 
l’eina avaluadora, per assegurar-nos l’enteniment del document per ambdues parts. 

● Una avaluació formal, a la meitat de l’estada, on el mentor es reuneixi amb el mestre en 
pràctiques, i amb l’eina d’avaluació a la ma, comencen a compartir les visions que tenen 
ambdues parts, acompanyada també d’una primera autoavaluació per part de 
l’aprenent. És un moment formal de feedback, a més a més de tots els que van sorgint a 
mesura que es van fent les intervencions a l’aula dels mestres aprenents 

● Programar moments de coavaluació amb altres mestres en pràctiques, regulades pels 
mentors. 

● Una darrera avaluació formal, coordinada entre el professor, el mentor i el mestre en 
pràctiques, on aquest rep tota la informació extreta de les dues institucions, i aporta la 
seva autoavaluació, fent entre tots una reflexió conjunta.  
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5.4.- Comissió Avaluadora 
 

Trobem la necessitat imperiosa de crear una comissió avaluadora formada pels 
professors, els mentors i la Coordinadora de Pràctiques (en alguns moments 
necessitaríem també incorporar als mestres aprenents). 
Aquesta comissió es reuniria abans de començar els pràctiques, per tal de consensuar 
els objectius, els criteris d’avaluació, els aspectes primordials sense l’assoliment dels 
quals l’aprenent no podria assolir les pràctiques… 
I durant el període de pràctiques, es podrien concretar més reunions, sempre que fossin 
necessàries, així com una obligatòria al final del procés que culminaria amb l’informe 
d’avaluació. 

 

6. Propostes de millora 

 
1. Informar i compartir amb el claustre aquest pla de millora a inicis de setembre de cada 

curs escolar. 
 

2. Compartir un espai virtual on poder-hi tenir tota la documentació necessària per tal de 
fer el seguiment de l’estudiant entre els mentors, coordinació de pràcticum i el tutor/a 
de la universitat. Per exemple, es podria compartir una carpeta de GDrive per tal de 
poder compartir material rellevant i tenir entre tots un mapa clar de les intervencions, 
programacions, documentació que l’alumnat aporta al final del trajecte formatiu i potser 
també fer el seguiment d’assistència. 
 

3. Crear una Comissió de pràctiques, constituïda per tutors d’universitat; mentors de 
centre formador; coordinació de pràctiques de centre formador per tal de tenir tots els 
elements claus clars i sobretot construir ponts: comunicació.  
 
Aquesta comissió podria fer el seguiment de l’assistència, resolució de conflictes, 
resolució de dubtes com  les discrepàncies a l'hora de posar les notes als aprenents i 
gestionar l’avaluació dels docents en pràctiques amb les graelles d’avaluació pertinents. 
Així, no seria una nota només dels mentors sinó seria compartida per la comissió. 
 

4. Sistematitzar la freqüència de reunions per a compartir experiències/enriquiment entre 
el coordinador/a de pràctiques i tots els docents del centre que han fet de mentors/es 
per a fer un tancament i recollir les propostes de millora, si es cau, prendre decisions, 
arribar a acords... 
 

5. Fer una valoració  en formulari google on els mestres en pràctiques valoressin la seva 
estada. Podria deixar constància de quines actuacions i rutines li semblen millor, dels 
aspectes amb què es queda, de situacions de grup-classe que han estat noves per a 
ell/a…(positives o negatives). Això ens ajudaria, als mentors, a reforçar hàbits i 
dinàmiques. 
 

6. Crear una pestanya de Centre Formador a la pàgina web del centre on es penjarien el pla 
d’acollida de mestres en pràctiques i el pla de millora de Pràcticum. 
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7. OBJECTIUS DEL PLA DE MILLORA DEL PRACTICUM 

 

Objectiu  1 Informar i compartir amb el claustre  aquest pla de millora de Centre Formador. 
Actuacions Responsable  Indicadors d’avaluació  Valoració  

Realització d’un claustre informatiu per informar de l’elaboració 

d’aquest pla de millora de Centre Formador. 

Equip directiu  
Les actuacions s’han dut a terme seguint la 
planificació, temporització i reunions previstes  
(SI/NO)  

 
  

Temporització  

Setembre (Anual) 
Agents implicats  Claustre i Equip directiu 
Valoració global    

 

Objectiu  2 Crear un espai virtual al GDrive entre tutor/a d’Universitat, coordinadora de pràctiques, mentor/a del centre docent. 
Actuacions Responsable  Indicadors d’avaluació  Valoració  

Realització de l’espai virtual al Google Drive., 

Equip directiu  
Les actuacions s’han dut a terme seguint la 
planificació, temporització i reunions previstes  
(SI/NO)  

 
  

Temporització  

Setembre  
(curs 2021-2022) Agents implicats  Equip directiu 

Valoració global    

 

Objectiu  3 Crear una comissió de pràcticum entre tutor/a d’Universitat, coordinadora de pràctiques, mentor/a del centre docent. 
Actuacions Responsable  Indicadors d’avaluació  Valoració  

Realització d’una comissió de pràcticum entre tots els 

agents implicats. 

Coordinadora de 
pràcticum   

Nombres de reunions de la comissió  

 
  

 
 

Temporització  

Octubre-Juny 
(Anual) 

La realització de l’actuació ha millorat la gestió del 
pràcticum  
 

 

Gens  Poc  Bastant  Molt  
 

Agents 
implicats  

Tutor/a Universitat/ Mentors/es i 
Coordinadora de pràcticum 

Valoració 
global  
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Objectiu  4 Sistematitzar reunions periòdiques entre Coordinadora de pràcticum i mentors/es i alumnes en pràctiques 
Actuacions Responsable  Indicadors d’avaluació  Valoració  

Realització de reunions periòdiques de la Coordinadora  

amb docents en pràctiques. 

Coordinadora de 
pràcticum  Nombres de reunions de la comissió   

Realització de reunions periòdiques dels mentors/es 

amb els mestres en pràctiques 

Temporització  

Octubre-Juny 
(Anual) 

La realització de l’actuació ha millorat la gestió del 
pràcticum  

 

Gens  Poc  Bastant  Molt  
 

Agents implicats  Mentors/es i Coordinadora de 
pràcticum 

 
Valoració global  

 
 

 

Objectiu  5 Fer un formulari de valoració de l’estada al docent en pràctiques 
Actuacions Responsable  Indicadors d’avaluació  Valoració  

Realització del formulari de valoració de l’estada. 

Coordinador TAC  
Les actuacions s’han dut a terme seguint la 
planificació, temporització i reunions previstes  
(SI/NO)  

 
  

Temporització  

Juny 
(curs 2021-2022) Agents implicats  Docents en pràctiques 

Valoració global  
 

 

 

Objectiu 6 Crear una entrada a la pàgina web que s’anomeni Centre Formador on penjar el pla d’acollida i el pla de millora de pràcticum. 
Actuacions Responsable  Indicadors d’avaluació  Valoració  

Realització de l’entrada a la web 

Coordinador TAC  
Les actuacions s’han dut a terme seguint la 
planificació, temporització i reunions previstes  
(SI/NO)  

 
  

Temporització  

Setembre 
(curs 2021-2022) Agents implicats  Equip directiu + coordinador TAC 

Valoració global    
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ANNEXOS
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1.1 Graella avaluació mentors Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària (MODEL 1) 

Nom i cognoms de l’alumne/a:...................................................................................................................Curs:...........Especialitat:.......................................... 

Resultats d’aprenentatge   VALORACION
S 

GESTIÓ DIDÀCTICA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Gestiona un grup classe amb eficàcia tenint en compte la diversitat de l’alumnat            

Planifica i adapta les tècniques i estratègies            

Identifica dificultats d’aprenentatge i dissenya activitats i ajuts adequats per resoldre-les, adaptant les 
intervencions a les 
necessitats de l’alumnat i al context 

           

Genera alternatives innovadores i originals en la manera d’enfocar les situacions.            

Fa ús de formes d’organització, suports didàctics i materials educatius d’acord amb els objectius i les activitats 
d’aprenentatge. 

           

Integra les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d’ensenyament - aprenentatge, en la 
gestió de l’ensenyament i en el desenvolupament professional. 

           

Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte en què aplica els continguts que li permeten aconseguir els 
objectius 

           

GESTIÓ DE LA INTERACCIÓ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Estableix relacions d’empatia amb l’alumnat i l’equip docent            

Coopera amb l’equip del centre i els diferents agents socials en la visió dels objectius educatius de l’escola.            

Integra les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d’ensenyament - aprenentatge, en la 
gestió de 
l’ensenyament i en el desenvolupament professional. 

           

Participa constructivament en els debats, contribuint a la construcció d’una reflexió rica i compartida.            

Transmet a d’altres les noves idees generades i les fa entenedores.            

Integra amb efectivitat els àmbits interpersonals i academicoprofessionals            
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AUTOREGULACIÓ DE L’ALUMNE/A DE PRÀCTIQUES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Planifica i adapta les tècniques i estratègies d’acord amb les necessitats contextuals generades a l’aula i les 
necessitats educatives 
dels estudiants 

           

Identifica dificultats d’aprenentatge i dissenya activitats i ajuts adequats per resoldre-les, adaptant les 
intervencions a les 
necessitats de l’alumnat i al context 

           

Integra les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d’ensenyament-aprenentatge, en la 
gestió de 
l’ensenyament i en el desenvolupament professional. 

           

Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte en què aplica els continguts que li permeten aconseguir els objectius.            

Es planteja que existeixen diverses maneres de resoldre els problemes i proposa solucions innovadores. 
Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte en què aplica els continguts que li permeten aconseguir els objectius. 

           

Transmet, amb eficàcia, lliçons rellevants apreses per adaptar-se a la situació i en conseqüència millorar-la.            

Es fa preguntes indagant en la realitat, formula els seus propis judicis i valoracions a partir de la reflexió 
sistemàtica, mostrant 
així un procés de creixement personal. 

           

Manté una progressió en l’aprofundiment i el desenvolupament de la seva tasca, que es reflecteix en una 
implicació i profunditat 
personals. 

           

Observacions respecte les respostes anteriors: 

Observacions respecte l’actitud general de l’alumnat (puntualitat, assistència, discreció i actitud de respecte):  

 

Nom del tutor/a del centre; ......................................................................                                                    Nom del centre i segell del centre de pràctiques 

 

Aula:................................................. Nom i signatura del tutor/a del centre
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1.2Pauta de Suport per a Observacions d’aula de mestres en pràctiques: 

Centre: Localitat:

Docent Àrea/Matèria/Mòdul:

Unitat didàctica/formativa

Data _   Hora inici Hora finalització Curs/Grup N. Alumnes

Valoracions en relació amb els criteris, indicadors i descriptors. 

B. Intervenció didàctica. 

 

 Gens Poc Ba
st 

Mol
t 

 

B.1       Desenvolupament       de       seqüències       didàctiques 
fonamentades    en    el    coneixement    científic    i    que 
contribueixin al desenvolupament de les competències i a 
l’assoliment dels objectius d’aprenentatge 

     

  
● La concreció    d’activitats    de    la    sessió    és    coherent    amb    els     objectius 

d’aprenentatge/resultats d’aprenentatge contextos i situa les activitats en el context professional 
(FP) 

● La seqüència d’activitats de la sessió afavoreix el desenvolupament d’aprenentatges 
competencials (que possibiliten l’aplicació dels aprenentatges a situacions de la vida real) 

● La seqüència didàctica inclou l’exploració d’idees prèvies, l’accés a nous continguts, 
l’estructuració  de  coneixements  i  l’aplicació  dels  coneixements  a  nous  contextos 

● (contrastar l’observació de la sessió amb la programació de la UD/UF) 
● El  desenvolupament  de  la  seqüència  didàctica  evidencia  el  coneixement  científic corresponent a 

l’àmbit / àrea / matèria / mòdul (FP) 

        Observacions 

 

B.2 Desenvolupament de la intervenció didàctica amb materials, 

activitats i suports diversificats, que afavoreixin el

 desenvolupament     d’aprenentatges     de     diferent 

complexitat i l’autonomia de l’alumne, i amb una competència 

comunicativa adequada.

Gen
s 

Poc Bas
t 

Molt 
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● L’estructura de la sessió és coherent (inici, desenvolupament i cloenda) 

● La sessió conté connexions consistents amb sessions anteriors i posteriors 
● Les propostes d’activitats són diversificades i variades, 
● Les activitats requereixen diferents nivells de complexitat (recordar, comprendre, 

aplicar, analitzar, avaluar i crear) 
● Els  recursos que  s’utilitzen són  variats  (material manipulatiu, llibres,  TAC,  diferents espais, 

…) i diversos (imatges, vídeos, pictogrames, gràfics...) 
● S’utilitzen diferents llenguatges (audiovisual, gràfic, oral, escrit, …) 
● Els continguts s’adeqüen a les capacitats i maduresa dels i les alumnes 
● La competència comunicativa del/la docent és correcta,  comprensible, i adequada a les edats 

de l’alumnat 
● Es  treballen  explícitament  estratègies  d’aprenentatge  (construcció  guiada  d’eines 

d’aprenentatge com mapes conceptuals, bases d’orientació, rúbriques d’autoavaluació, 
explicitació de processos en la resolució d’una activitat, etc.) 

● En les activitats s’afavoreix l’autonomia de l’alumne (activitats de resposta 
diversificada, treballs per projectes, activitats que permetin decisions de l’alumnat, guia 
en la cerca de respostes davant les consultes dels alumnes...) 

Observacions 

 

 

 

B.3   Intervenció   didàctica   adient   a   les   

característiques individuals i   del grup 

proporcionant mesures per donar resposta a les 

necessitats d’aprenentatge de l’alumnat 

 

● Les estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques són variades i flexibles per 
donar resposta a les diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat (treball 
cooperatiu, treball per racons, tasques multinivell, aprenentatge basat en reptes o 
problemes, DUA, etc.). 

● S’atenen les necessitats individuals dels alumnes (les activitats i materials cobreixen les 
necessitats de reforç o ampliació, les activitats dels PI estan vinculades amb les del grup 
classe, etc.) 

● S’utilitzen diferents canals d’accés a la informació (text, imatge, vídeo, gràfics, 
mapes...) i de comunicació dels aprenentatges (text escrit, presentacions orals, suport 
digital “roleplay”...) per afavorir la participació de tot l’alumnat 

 

                Observacions 

 

 

 

 

Gen
s 

Poc Bas
t 

Molt 

    

  



 

Escola Antoni Tàpies   

C. Avaluació de l’alumnat. 

 

C.2 Diversificació de les activitats i instruments 

d’avaluació que contemplin l’autoavaluació i la 

coavaluació de l’alumnat i permetin fer un 

seguiment continu de cada alumne al llarg del seu 

procés d’aprenentatge. 

 

● S’observen activitats d’avaluació formadora i els alumnes en coneixen la finalitat 
● S’utilitza l’autoavaluació per a valorar el procés d’aprenentatge 
● S’utilitzen rúbriques i els i les alumnes hi estan familiaritzats 
● S’utilitza la coavaluació per valorar el procés d’aprenentatge de forma col·laborat 

iva 
● S’utilitzen instruments d’avaluació formadora: portfoli, carpeta 

d’aprenentatge, diari d’aula, etc. 
● Hi ha evidències de retorns orientadors de les produccions dels alumnes / 

activitats de taller (FP) 

Observacions 

 

D. Gestió de l’aula 

  

 Ge
ns 

Poc Bas
t 

Mol
t 

 

D.1   Manteniment   d’un   clima   a   l’aula   que   afavoreixi   la 
convivència i faciliti l’aprenentatge 

     

  
 

 

● El/la docent presenta les activitats de forma entenedora i interactua de forma 

positiva amb l’alumnat, afavorint un clima de convivència i de motivació per 

l’aprenentatge 

● L’alumnat té informació clara sobre els objectius i el desenvolupament de les 
activitats (en tot moment saben què han de fer i perquè) 

● Les intervencions del/la docent són respectuoses vers l’alumnat 
● El model comunicatiu del/la docent afavoreix les interaccions mestre/a-

alumne/a i entre alumnes 
● Es fomenta el treball en equip (establiment de rols i funcions, planificació de la 

tasca, seguiment i reconducció si escau) 
● El/la docent gestiona de manera eficaç les interferències i conflictes que es 

produeixen a l’aula, tenint en compte les normes del centre (NOFC), normes d’aula, 
criteris del PI, etc. 

Observacions 

 

Gen
s 

Poc Bas
t 

Molt 
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D.2 Flexibilitat i eficiència en l’organització utilitzant 

metodologies diversificades per afavorir 

aprenentatges de qualitat 

 

 

● L’espai d’aula és ric i estimulant per a l’aprenentatge (ús de referents d’aula, ordre en 
els materials i l’organització del mobiliari, recursos variats i suficients..) 

● Es manté l’interès, la motivació i l’atenció de tot l’alumnat al llarg de tota la sessió 
● La metodologia de treball planteja diferents agrupaments de l’alumnat (individual, parelles, 

grups, gran grup), coherents amb l’activitat que es realitza 
● Es fa una gestió eficient del temps en el desenvolupament de les activitats (ritme de la sessió 

equilibrat en funció de les activitats, de l’edat dels i les alumnes...) 

         Observacions 

 

 

D.3   Adequació   de   l’activitat   educativa   a   les   

diferents necessitats, ritmes i estils 

d’aprenentatges de l’alumnat 

 

● El/la docent organitza la seqüència i el tipus d’activitats en funció de les necessitats 
cognitives, afectives i relacionals que mostren els i les alumnes, proporcionant una 
orientació adequada 

● El/la docent intervé activament donant suport personal als i les alumnes en el seu 
procés d’aprenentatge (davant consultes o dificultats guia la cerca de respostes per 
part de l’alumnat, és respectuós amb les errades dels i les alumnes i els ajuda a millorar 
les respostes...) 

● El/la docent fa un seguiment del treball i de les interaccions entre l’alumnat per a afavorir 
● que es mantinguin actius i atents al llarg de la sessió 

 

         Observacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen
s 

Poc Bas
t 

Molt 

    

Ge
ns 

Poc Bas
t 

Molt 
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NOTES DE L’ENTREVISTA AMB EL/LA DOCENT ABANS I/O 

DESPRÉS DE LA OBSERVACIÓ D’AULA 

 

∙      Recordar els objectius de l’observació, els aspectes que es prioritzen en l’observació (pauta) 

i la oportunitat de millora 

∙      Contextualitzar la sessió en la seqüència de la unitat didàctica 

∙      Identificar les motivacions i interès del docent, i les expectatives de l’avaluació que es 
realitza 

∙      Acordar el retorn de l’observació 

Dia i hora 
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ANNEX 1.3. VALORACIONS DEL DOCENT AVALUAT  

 

Centre:                                                                                     Localitat: 

 

Professor/a:                                                                             Especialitat: 

 

 

1.   Fes una valoració de la teva experiència en la incorporació en el sistema educatiu: 

 Gens Poc Bast Molt 

1.He rebut informació sobre el projecte, l’organització  i el 
funcionament del centre. 

    

2. He rebut orientacions del tutor/a en el desenvolupament 
i l’avaluació de la meva tasca (planificació, intervenció 
didàctica, gestió d’aula, avaluació dels alumnes i 
participació en el projecte de centre). 

    

3.He observat pràctiques professionals del tutor i d’altres 
docents. 

    

4. M’he reunit periòdicament amb el/la tutor/a per tractar 
diferents aspectes de l’exercici de la funció docent, hem 
pres acords i n’hem fet el seguiment. 

    

5. He rebut retorns orientadors en relació amb la meva 
pràctica 

    

6.La coordinadora de pràctiques ha fet un seguiment 
orientador de les meves actuacions. 

    

7.M’he sentit ben acollit i el professorat m’ha ajudat a 
d’adaptar-me al centre. 

    

 

 

2.   Concreta entre un i tres aspectes en els quals has trobat dificultats i quins 
suports has rebut per afrontar-les. 

 

 

 


