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BLOC II 
 

Com convertir el centre en una comunitat de 
pràctiques: accions, instruments i procediments de 
la persona formadora 
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Índex ( Bloc II) 
 
1. Introducció al Bloc II 

1.1 Reflexió prèvia 
1.2. Assessorament i formació en centre des d’un model d’intervenció col·laboratiu i 
fonamentat en la pràctica reflexiva 
CONÈIXER EL CONTEXT 
• General 

OBJECTIU 
FOMENT DE LA PARLA DIALÒGICA I EL  PENSAMENT REFLEXIU, CRÍTIC I 
COMPARTIT 

1.3. Informació prèvia de la persona formadora 
2. Assegurar la implicació de tots els estaments del centre en el procés de canvi o millora 

2.1. Introducció 
2.2. Seqüenciació del procés de negociació 
2.3. Instrument 1:  Negociació de l’objectiu de l’activitat formativa 
2.4. Instrument 2: Contrast entre la demanda inicial i el retorn 
2.5. Instrument 3: Presentació del document sobre el “bon debat” 
2.6. El bon debat: Mapa 

3. Afavorir dinàmiques grupals que facilitin el pensament reflexiu,  crític i compartit 
3.1. Introducció 
3.2. Reflexions al voltant dels factors que afavoreixen o impossibiliten bones  dinàmiques 
grupals en els centres 

3.2.1 Què convé conèixer d’un centre? 
3.2.2 Quines dinàmiques impossibiliten que el treball en comú sigui eficaç i que tothom 
se’n senti partícip? 

3.3 Introducció general a la gestió de les dinàmiques grupals 
3.3.1.  Eix 1: Treball paral·lel amb el vessant individual i grupal 
3.3.2. Eix 2: Treball amb diversitat de constel·lacions grupals 
3.3.3.  Eix 3: Dinàmica interna dels grups 
3.3.4.  Eix 4: La importància dels factors socioafectius per afavorir processos de canvi 

4. Situar-se en la realitat del centre: Observar, Escoltar, Interpretar 
4.1. Introducció 
4.2. Conèixer el context fent emergir totes les veus 

4.2.1. Protocol del professorat 
4.2.2. Qüestionari inicial 1 
4.2.3. Qüestionari inicial 2 
4.2.4. Les meves pors 
4.2.5. Qui ho diria. El símbol 
4.2.6. Microrelats 
4.2.7. Paisatge del meu centre 
4.2.8. Què veig, què sento 

5. Fer conscient l'individu i el grup-centre de les seves fortaleses i necessitats 
5.1. Introducció 
5.2. Instrument: La meva professió i jo. 
5.3. Instrument: La meva activitat d’aula 
5.4. La plantilla DAFO com a instrument 
5.5. El joc de la mirada professional 
5.6. Instrument: Observació a partir del DAFO 
5.7. Instrument: Mirem un vídeo. Assagem l’observació 
5.8. Instrument: Pre-T al fòrum. 
5.9. Instrument: El meu/ la meva professora ideal 
5.10. Instrument: La meva aula ideal 
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5.11. Instrument: El meu moment actual! Quin Blobbie m’identifica? 
5.12. Instrument: I jo com actuo en la pràctica? 

6. Fer arribar al grup - centre a un objectiu realment compartit 
6.1. Introducció 
6.2. Sobre la tècnica de l'esmicolament 
6.3. Aplicació de la tècnica de l’esmicolament al treball amb ‘Competències Bàsiques’ 

Exemple de focalització a partir del treball amb competències bàsiques 
6.4.Instrument: La nostra base d’orientació. 
6.5. Exemple d'esmicolament d'inquietuds 
6.6. Pràctica Reflexiva aplicada a un Pla de Millora 
6.7. Imatges compartides 

7.Promoure un cicle reflexiu col·lectiu a partir de l’objectiu compartit 
7.1. Introducció 
7.2. Document de situació 
7.3. Recollir per fer avançar 
7.4. El bon debat 
7.5. El meu projecte de canvi o pla d’acció individual 
7.6. El nostre projecte de grup o pla d’acció grupal 
7.7. Portafolis: documents i fases del cicle 
7.8. Exemple de portafolis de grup 
7.9. Exemple 1 d’activitat de contrast: Anàlisi d’un cas i Contrast T 
7.10. Exemple 2 d’activitat de contrast: L’aula, espai de comunicació 
7.11. Exemple 3 d’activitat de contrast: L’aula espai d’aprenentatge 

Treball en petit grup  (20’) 
Posada en comú (15’) 

7.12. Exemple 4 d’activitat de contrast:  L’aula i estils d’aprenentatge 
7.13. Exemple 5 d’activitat de contrast: Vigotsky a l’aula 
7.14. L’avaluació del procés i de l’impacte 
7.15. La roda 

8. Bastir el grup-centre amb les eines per dur a terme cicles reflexius grupals de forma 
autònoma (empowerment) 

8.1. Introducció 
8.2. El control sobre els propis processos d’autoregulació 
8.3. Procediments de la persona formadora per tal d’afavorir el control dels processos 
d’autoregulació per part del centre 
8.4. Treball amb Competències Reflexives 

9. Bibliografia 
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1. Introducció al Bloc II  
 

 1.1 Reflexió prèvia 
 
El protocol de “Formació a centre amb assessorament extern” conté vuit grans accions per 
arribar a assolir l’objectiu final, la transformació del claustre en una Comunitat de Pràctica 
Reflexiva. 

 
En els documents d’aquest bloc hi trobaràs instruments per aconseguir crear Comunitats de 
Pràctica Reflexiva en centres educatius. És el resultat del treball d'un equip de formadors i 
formadores que s’ha anat construint reflexionant sobre la pròpia pràctica d’assessorament, 
en interacció amb els altres membres de l'equip, i en base a l'experiència que cadascú tenia 
en formació del professorat. 
 
Aquest bloc no presenta un receptari sinó un banc de recursos que, com dèiem, pretén oferir 
recursos procedimentals diversificats útils per a  assessoraments en centre des de la 
metodologia de la Pràctica Reflexiva.  
 
Hem intentat presentar aquest  banc de recursos de forma ordenada. No hem de pensar, 
però, que s’ha de seguir cadascuna de les accions d’una manera rígida. Entenem aquest 
protocol d’actuació simplement com un possible ordre a seguir en la creació de Comunitats 
de Pràctica Reflexiva en el si dels centres educatius. 
 
El més important és tenir en compte la situació concreta que la persona formadora es troba 
quan arriba en un centre, i adaptar-s'hi. Conèixer el punt de partida per començar a canviar-
lo és l’eix vertebrador del protocol d’aquest segon bloc. Pensem que cada centre té la seva 
Zona de Desenvolupament Institucional i el fet d’identificar-la és clau per a l’assessorament 
des del plantejament sòcioconstructivista que propugnem. 
 
Quan es pretén promoure un cicle reflexiu col·lectiu des de la visió de la comunitat de 
pràctiques no hem d’oblidar que, en realitat, són dos els objectius que es volen assolir: 
 

a) D’una banda, un procés significatiu de canvi i transformació, sempre des de tres 
eixos: 

- les pràctiques a l'aula (la pràctica) 
- la mirada, les creences i les representacions (la cultura del centre) 
- les relacions interpersonals i organitzatives (la 'micropolítica' del centre) 
 

b) D’una altra, i no menys rellevant, afavorir que el centre esdevingui autònom al llarg 
del procés reflexiu col·lectiu, és a dir, que durant aquest procés arribi a apropiar-se 
de les eines o estratègies per regular el seu propi funcionament de 
desenvolupament professional, grupal i individual 

 
El conjunt d’Accions que trobareu plasmades de forma gràfica en el document ‘Esquema’ 
pretén ajudar a assolir aquests dos grans objectius. Per a cada Acció s’ha dissenyat un 
seguit d’instruments, procediments i recursos adequats als objectius establerts en 
cadascuna. 
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1.2. Assessorament i formació en centre des d’un model d’intervenció col·laboratiu i fonamentat en la pràctica reflexiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIU 
 

Fer erigir un claustre en 
una comunitat de pràctica 

reflexiva 
 

CONÈIXER EL CONTEXT 

  
      

 

FER ARRIBAR AL CENTRE A UN 
OBJECTIU COMPARTIT 

• Fer arribar el claustre a un objectiu 
realment compartit per tothom 

• Per a la persona assessora: Arribar 
a compartir la definició del problema 
que es vol treballar 

FER CONSCIENT AL CENTRE DE 
LES  SEVES FORTALESES 

• Fer conscient el claustre de les 
seves fortaleses = ‘els seus 
dominis de coneixement’ 
respecte a l’objectiu establert 

PROMOURE EN EL SÍ DEL 
CENTRE UN CICLE REFLEXIU 

GRUPAL 
• Fer avançar en el cicle reflexiu, 

respectant les individualitats 
però tenint el grup com a punt 
de mira 

    
  

 

ASSEGURAR LA PARTICIPACIÓ 
ACTIVA DELS ESTAMENTS EXTERNS I 
INTERNS IMPLICATS EN EL PROCÉS 

FORMATIU DEL CENTRE 
• Fer partícips els Serveis Educatius de 

tot el procés 
• Fer implicar els equips directius de 

‘manera real’ 
• Fer crear als equips directius espais per 

a la reflexió i el treball col·laboratiu dins 
del centre (l'estructura del 'bon 
debat') 

 

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
ACTIVA 

FOMENT DE LA PARLA DIALÒGICA I EL  
PENSAMENT REFLEXIU, CRÍTIC I 

COMPARTIT BASTIR EL GRUP-CENTRE AMB 
LES EINES PER A DUR A TERME 

CICLES REFLEXIUS GRUPALS DE 
FORMA AUTÒNOMA 

(Empowerment) 
• Traspàs del control de les eines de 

Pràctica Reflexiva al centre 
• Ajudar que el centre creï la seva 

pròpia estructura del 'bon debat' 

AFAVORIR DINÀMIQUES 
GRUPALS QUE FACILITIN EL 

PENSAMENT REFLEXIU, CRÍTIC I 
COMPARTIT 

• Crear dins del centre l'estructura 
del bon debat' 

CREAR EL CLIMA EMOCIONAL 
ADEQUAT 
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1.3. Informació prèvia de la persona formadora 
 
• Qui demana la formació o l’assessorament? 

En funció de qui faci la demanda, es poden delimitar uns tipus d’estratègies o altres. Pot 
ser el mateix centre, immers en un procés de millora, en un pla estratègic... o simplement 
perquè algú que hi pertany hi ha mostrat interès; llavors podem trobar actuacions en 
departaments didàctics, en equips docents, en equips de gestió o en un grup 
indeterminat de professorat interessat en un tema concret. 

 
• Per què? 

Les raons poden ser diverses, des del plantejament d’un tema concret que volen millorar 
o conèixer, fins a la sol·licitud d’ajut per portar a terme un pla depenent del Departament. 

 
• Qui tramet la demanda? 

És possible que s’adrecin directament a l’ICE mitjançant els serveis educatius (centre de 
recursos de la zona), que ho facin via inspecció o que arribi al Departament d’Educació. 
En tot cas, la via hauria d’estar regulada.  
 
En qualsevol cas, el primer contacte s’hauria d’establir amb qui tramet la demanda, per 
copsar la necessitat de què parteix i, posteriorment, amb el centre educatiu.  
 

• Què hem de saber? 
Si el Servei Educatiu  que rep la demanda disposa d’un formulari que el centre  ha 
d’omplir per fer la sol·licitud, el professorat formador hauria de poder tenir accés a ell. 
S’ha recollit un model que abasta la informació inicial o prèvia.  
 
En cas que no existís aquesta informació, es podria facilitar a qualsevol CRP un seguit 
de qüestions que ens interessaria conèixer abans de tenir el primer contacte amb el 
centre, tals com les que es detallen a continuació: 
 
 
 
• Què motiva la petició d’un assessorament? 
• Quines actuacions prèvies han fet respecte del tema? 
• Qui ha rebut aquestes actuacions prèvies i per què no es continua amb elles? 
• A qui pensen que pot estar destinat l’assessorament? 
• És voluntària la participació o és “obligada” per la direcció del centre o altres 

elements externs? 
 

 
Seria bo començar a plantejar la possibilitat d’adaptar l’horari del professorat que 
presumiblement participarà en el curs de formació. 
 

Calendari: aquest pas previ s’hauria de fer a final del curs anterior o a començament de 
setembre del curs actual. 
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Formació a  centre amb assessorament extern 
 

Centre:      Població:  
 

- Extret de la petició de l’activitat –  

 
  Demanda:  

 

 

  Justificació:  

 

 

 
  Objectius:  
 

 

 

 

 Metodologia:   

 

 
 
 

  Incidència a l’aula: 

 
 

  Proposta del calendari de l'activitat:  
 
 
  Marc originari de la proposta:  
 

 
 

   Ajustament CRP:   
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CONCRECIÓ DE L’ASSESSORAMENT 

 

Calendari:  
 

 
 

 

Oferta:  
 
 
 
 
  
 
 
 
    Com ho farem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEQUACIÓ → ACORDS DE TREBALL 
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2. Assegurar la implicació de tots els estaments del centre en el 
procés de canvi o millora 

 

2.1. Introducció 
 
Els motius pels quals un centre escolar demana –a través dels Serveis Educatius- un 
assessorament puntual poden ser diversos. I és aquesta diversitat, precisament, la que s’ha 
de definir abans de començar el procés formatiu, ja que estem parlant de l’assessorament 
enfocat a la creació, manteniment i autoregulació d’una comunitat de pràctiques. Sigui quin 
sigui l’objecte de la demanda inicial (la petició normalment va acompanyada d’una 
justificació del tema triat), convé no perdre de vista el com es farà possible el seu 
desenvolupament. És a dir, el tema proposat ha de ser abastable, concret i realista tenint en 
compte el context, la implicació i l’estructura organitzativa adients.  
 
Per aconseguir conformar (‘formar conjuntament’) una comunitat de pràctiques mitjançant la 
formació, l’assessorament requereix d’una o dues trobades inicials entre la persona 
formadora i els membres de l’equip directiu. Es tracta d’activar una reflexió prèvia per a: 

• Negociar el tema i les bases d’actuació per a la intervenció formativa.  
• Establir un acord o "contracte" amb l’equip directiu que possibiliti espais per al 'bon 

debat' i la 'reflexió sistemàtica' en el si del mateix equip directiu i altres àmbits 
organitzatius del centre. 

• Potenciar la disponibilitat dels docents per funcionar com a equip. 
 
Els documents que s’ofereixen presenten una proposta d’actuació seqüenciada per a 
aquesta trobada inicial, juntament amb els instruments que hi calen. 
 
És important matisar que en aquesta primera trobada es parla del ‘grup impulsor’. Aquest 
grup estaria integrat per totes aquelles persones que, sense formar part necessàriament de 
l’equip directiu, pertanyen a un àmbit especialment representatiu, com és el cas de la 
“comissió pedagògica” en bastants centres, o volen participar – i la direcció així ho vol 
també- en una comissió que serveixi com a punt d’unió entre tots els membres del centre i 
les persones assessores. Entenem, doncs, que aquestes persones no estaran només 
presents a les trobades inicials, sinó que el contacte amb l’assessor/ora serà constant. 
 
Dit això, exposem breument el que trobarem en aquests documents: 
 

• Seqüenciació: des que els Serveis Educatius recullen la demanda específica del 
centre fins a l’afinament de la priorització dels reptes manifestats a la demanda. 

 
• Instruments que calen per a cada fase de la seqüenciació: alguns d’ells estan 

destinats exclusivament a la persona assessora i d’altres estan creats per ser 
compartits amb tot el grup; més concretament: 

o Instrument 1
 “Les bones pràctiques”: per aplicar directament a la trobada inicial. De 

fet, són els mateixos membres del grup els que han de respondre 
aquest qüestionari. 

. Dues possibilitats: 

 “La plantilla DAFO” : aquest instrument és una alternativa a l’anterior. 
És aconsellable utilitzar-la si la persona assessora es troba que els 
membres del grup manifesten certes dificultats a l’hora d’omplir el 
document anterior. 
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o Instrument 2: “El bon debat. Mapa orientatiu”. Durant la trobada inicial, només 
per a la persona assessora perquè serveix com a instrument d’observació de 
la dinàmica del debat que presencia. Posteriorment, el seu buidat serà 
compartit per tot el grup, ja que està estretament relacionat amb 

o 

l’instrument 
4.  
Instrument 3: 

o 

“Contrast”. Es pot donar el cas que, com a resultat de la primera 
trobada, els membres del grup impulsor hagin vist la necessitat de replantejar 
la seva demanda inicial. Les preguntes aquí plantejades ajudaran a acabar de 
focalitzar els seus reptes prioritaris. 
Instrument 4: 

 
 

“Fem bons debats”?. Amb aquest instrument es pretén 
conscienciar els membres del grup de la necessitat d’establir un dinàmica que 
permeti fluir els aspectes essencials d’un treball operatiu en equip, optimitzant 
esforços, tot relacionat amb el tema de la demanda inicial. 

2.2. Seqüenciació del procés de negociació 
 

0. Els Serveis Educatius com a impulsors o canalitzadors de les necessitats de 
formació dels centres. 

 
Han de complir les funcions següents:  

- Donar a conèixer i impulsar totes les activitats de formació de pràctica 
reflexiva. 

- Recollir i canalitzar les demandes dels centres, referides a aquest tipus de 
formació. 

- Coordinar l’activitat formativa, fent de pont entre el centre i l’assessor o 
assessora. 

 
1. L’assessor o assessora recull la petició del centre. 

 
 
2. Negociació amb l’equip directiu per definir l’objectiu de l’activitat formativa.  

 
 

2.1. Preguntar a l’equip directiu qui forma part de l’equip impulsor. 
 

2.2. Convocar l’equip impulsor i plantejar les preguntes en relació als aspectes 
que funcionen bé en el centre (fortaleses). 

 
2.3. Resposta escrita, individual, a les preguntes plantejades per la persona 

assessora (Instrument 1 o Instrument alternatiu DAFO o Un passeig amb 
guió

 
) 

2.4. Arribar a una representació comuna del que es fa bé a partir de la reflexió 
conjunta sobre els resultats individuals.  

 
2.5. Recollida d’informació per part de la persona assessora: graella detallada. 

De manera transversal, l’assessor/a observa i apunta per tal de copsar la 
dinàmica del debat i els “rols” que s’estableixen entre el grup (Instrument 
2 – Mapa). 
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3. Devolució (prèvia categorització de la persona assessora). 

 
Retorn, per part de la persona assessora, de la informació organitzada i 
categoritzada, sobre el que han escrit, sense perdre de vista la demanda inicial del 
centre. 
 

  
4. Replantejament (afinament), si s’escau,  de la demanda inicial:  

 
4.1. Contrast entre la demanda i el retorn (Instrument 3) 
4.2. Introducció del tema del “bon debat”. Presentació del document sobre el bon 
debat. Instrument 4 

5. Focalització dels reptes per prioritzar:  

(l’assessor/a ha sistematitzat ja les seves observacions sobre 
com ha debatut l’equip directiu + el possible grup ampliat). 

 
 

 
• Quins estaments s’han d’implicar per donar resposta a la demanda 

consensuada?  
• Com prioritzar? En funció de què? 
• Podeu aplicar aspectes que funcionen bé en altres àmbits del centre per resoldre 

aquest repte? 
• Quins són aquests aspectes de bones pràctiques aplicables a aquest repte? 
• Fer referència a les conclusions compartides de l’instrument 1

 
 

.  
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2.3. Instrument 1:  Negociació de l’objectiu de l’activitat formativa 
 
 Les “LES BONES PRÀCTIQUES” de l’equip directiu (+“equip impulsor” si s’escau) 
 
L’activitat s’ha de realitzar “in situ”, al llarg d’una sessió d’una hora, aproximadament. Com el 
que es busca és precisament un grau alt de compromís en les respostes individuals i 
posterior discussió, no té sentit que cada persona ompli el qüestionari individualment i el lliuri 
amb posterioritat.  
En aquesta sessió de treball es formula a la junta directiva (sola o ampliada) la següent 
pregunta: 

 
De quines de les coses que es fan aquí esteu especialment satisfets/es? Quines 

penseu  que són  autèntiques “bones pràctiques” del centre? 
 

INSTRUCCIONS 
 

1. Formulada, entesa i compartida la pregunta, llegir amb atenció el contingut de la 
graella i, si cal, aclarir dubtes.(6-10 minuts) 

2. Fer grups de tres persones (si no només hi és present la junta directiva) tot cercant 
conclusions comunes en els diferents punts de la graella.  

3. Escriure el resultat de la discussió i llegir-lo davant la persona formadora. Fer les 
matisacions que calguin. Lliurar el material escrit al formador/ora. 

 
Bones pràctiques. 
(Un màxim de 5 en 
ordre d’importància) 

Espai organitzatiu en 
què s’insereix (equip 
directiu, comissió 
pedagògica, 
coordinació d’equips 
docents, 
departaments etc.)  

Àmbit temàtic (gestió, 
projecte educatiu, 
projecte curricular, 
activitats de 
formació) 

“Denominadors comuns” de 
les bones pràctiques que s’hi 
consignen.(“Pertanyen a un 
mateix àmbit”; “hi són 
presents les mateixes 
persones”, etc.) 
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Alternativa a l’instrument 1: LA PLANTILLA DAFO COM A INSTRUMENT 
 
INSTRUCCIONS PER OMPLIR-LA... 
Després de llegir acuradament els ítems presents en aquesta graella, marca al seu costat la 
teva opinió sobre com es treballen al teu centre.  
A la primera columna (D/F), indica si consideres que es tracta d’una DEBILITAT (en aquest 
cas escriuràs una D) o una FORTALESA (indicat amb una F).  
A continuació, a la segona columna (prioritats), assenyala, per ordre descendent ( de l’1 al 
10), les  10  DEBILITATS que més et preocupen (1: la que més ... 10: la que menys). 
Finalment, pots fer els comentaris /observacions que estimis oportuns a l’apartat final. 
 
Tingues en compte que... 
 
Debilitat o punt feble (D): factor intern d’un centre educatiu que pot limitar-ne la bona 
marxa i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats. 
Respon a preguntes com: Què s’hauria de millorar del centre? ... 
Fortalesa o punt fort (F): factor intern d’un centre educatiu que pot facilitar l’obtenció de 
bons resultats o esdevenir un avantatge. 
Respon a preguntes com: Què es valora del centre? De què estem satisfets del centre?... 
 
Gràcies per la teva col·laboració! 
 
 

ÀMBITS ÍTEMS 
Debilitat o 
fortalesa? 
(D/F) 

PRIORITAT  
(de l’1 al 10) 

Aprenentatge alumnat -Resultats d’aprenentatge assolits.   
 -Responsabilitat i cooperació.   

-Grau de motivació.    
-Grau d’autonomia assolida.   

Aula (*): treball -Anàlisi  i valoració de la metodologia emprada.   
 -Diversificació d’activitats segons les necessitats.   

-Comprensió oral.   
-Lectura comprensiva.   
-Connexió  dels continguts amb la realitat.   
-Potenciació del raonament.   

Aula: aspectes socio-
afectius 

-Sensibilització multicultural i plurilingüística.   

 Gestió de les emocions a l’aula.   
Expressió de vivències, sentiments i opinions.   
Implicació  en la resolució de conflictes a l’aula   

Centre: comunitat 
educativa 

-Traspàs eficient de la informació.   

 -Relació entre les persones del centre.   
-Implicació de les persones en nous projectes.   
-Funcionament de les activitats (curriculars i/o 
extraescolars) fora del centre. 

  

-Convivència: recollida i ús de suggeriments, presa de 
decisions. 

  

-Acollida dels professors nous.   
Centre: coordinació i 
participació 

Coordinació entre... 
-Departaments i seminaris (reunions, continguts, 
acords). 

  

-Equips docents (seguiment de l’alumnat, tractament 
transversal dels aprenentatges). 

  

 -Professors i altres especialistes: mestre d’educació 
especial, psicopedagog... 
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-Primària-Secundària.   
-Professors-alumnes-AMPA   
-Participació en l’elaboració de projectes  de centre.   

Recursos : acords -Impuls de projectes de millora o innovacions.   
 -Internalització de les innovacions (consolidació).   

-Potenciació del treball en equip del professorat.   
-Definició i bona difusió de normes clares.   

Recursos: planificació i 
avaluació 

-Plantejament transversal de les competències 
bàsiques. 

  

 -Seqüenciació dels continguts i procediments 
seleccionats per assolir els objectius curriculars. 

  

-Anàlisi dels resultats acadèmics per adaptar l’acció 
educativa. 

  

-Elaboració d’adaptacions curriculars.   
-Avaluació periòdica dels plans i projectes.   

Recursos:  formació del 
professorat 

Formació en... 
-L’ús de noves tecnologies aplicables a la seva àrea 

  

 -Pràctiques educatives / didàctiques.   
-Estratègies de resolució de conflictes.   

Recursos: criteris 
pedagògics 

Aplicació de criteris pedagògics en... 
-L’assignació de la docència. 

  

 -L’adscripció de les tutories.   
-L’assignació de les coordinacions de nivell.   

Acció tutorial -Tutoria individualitzada: orientació.   
 -Tutoria de grup: informació, intercanvi de punts de 

vista, presa de decisions.  
  

 -Organització dels alumnes per afavorir la participació 
(debats, assemblees de delegats...). 

  

 
OBSERVACIONS /COMENTARIS 
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2a alternativa a l’instrument 1:  Un primer passeig amb guió  
 
Els qüestionaris o banc de preguntes que es proposen a continuació serviran a la persona 
formadora per orientar-se en l’entrevista que tindrà amb persones representants del centre 
escolar .  
 
No es recomana passar el formulari perquè el responguin. Es tracta d’un seguit de qüestions 
que el professorat formador hauria de tenir al cap per fer-les sortir en una conversa natural 
sobre el context del centre. És possible que tot flueixi de manera espontània durant 
l’entrevista. 
 
Ens pot  facilitar el coneixement intuïtiu del centre una activitat molt senzilla com arribar mitja 
hora abans de la concertada amb la persona responsable que ens atendrà i passejar pel 
recinte escolar. Podem observar la netedat i l’ordre, els panells d’anuncis, la cura de les 
instal·lacions... Anotarem aspectes positius per deixar-los caure en la conversa posterior i 
lloar-los, com a professors i professores que nosaltres també som, o preguntar sobre algun 
aspecte que ens hagi cridat l’atenció. 

Ja en l’entrevista, primer deixarem parlar als que han fet arribar la demanda, la direcció del 
centre, però haurem de tenir clares idees o aspectes que queden enumerats a continuació i 
que es poden plantejar en un moment concret durant la conversa exploratòria: 

 
• Quin tipus de formació o assessorament necessiten i esperen? 
• A qui es dirigeix l’assessorament? (claustre en general, equip docent d’un nivell 

concret, departament didàctic, equip de gestió) 
• Quin tema els agradaria que es tractés en l’assessorament? Què entenen per... (el 

tema que demanin)? 
• Quina és la durada que preveuen? 
• D’on sorgeix la necessitat? 
• Quines facilitats estan en disposició de donar al professorat que rebrà 

l’assessorament? (espai, flexibilització de l’horari, facilitació d’hores de reunió concretes 
per treballar temes relatius a la formació...) 

• Quantes línees té el centre i quin és el nombre de professores i professors que hi 
treballen? 

• D’aquest professorat,  
o Hi ha molta mobilitat o és professorat majorment estable? 
o Hi ha un grup destacat propici als canvis o hi ha una majoria que es mostren 

reticents al canvi? 
o Percentatge, aproximat, dels tres perfils professionals: Grup 1 (persones 

actives, amb interès en la millora). Grup 2 (persones molt complidores, no 
implicades). Grup 3 (persones negatives i persones que passen) 

• Tenen grups de nivell (homogenis)? 
o Per què s’han creat? 
o Quants? En quins nivells? 
o Quins criteris s’han seguit per confegir aquests grups? 
o Quin tipus de professorat entra en aquestes aules (voluntari, segons la 

necessitat del centre)? 
o Quin és el criteri per designar el professorat tutor d’aquests grups? 

• Disposen d’aules específiques d’acollida, servei de mediació...? 
• Els equips docents, 

o Amb quina periodicitat es reuneixen? 
o S’hi tracten temes pedagògics i/o curriculars? 
o Es coordina el professorat que en forma part? De quina manera? 
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o Es porten propostes prèvies per ser debatudes? 
o Hi ha intercanvi d’experiències docents per part del professorat? 
o S’acostuma a arribar a acords? 

• Quin tipus d‘equip de gestió té el centre?  
• L’equip de gestió facilita al professorat informació curricular, pedagògica, 

bibliogràfica...? Com la hi fa arribar? 
• Els Departaments didàctics i la Comissió pedagògica, 

o Amb quina periodicitat es reuneixen? 
o S’hi tracten temes pedagògics i curriculars? 
o Es porten propostes prèvies per ser debatudes? 
o Hi ha intercanvi d’experiències docents per part del professorat? 
o S’acostuma a arribar a acords? 

  
 
Aquesta informació es pot complementar amb el contingut del document Context des de la 
mirada de Direcció .   
 
En un segon moment, el professorat formador informarà del tipus d’assessorament que 
poden oferir. Cal deixar clar un seguit d’aspectes, com ara: 
 
• Es tracta d’una formació que fa analitzar la pràctica i que es dirigeix cap a la pràctica. 
• Implica el compromís del professorat que participa directament, però també el del 

centre, el qual hauria de facilitar a les persones participants un horari flexible (dins de 
l’horari escolar) i un espai de reunió.  

• La durada de la formació sempre hauria de ser negociable, ja que en un curs d’aquestes 
característiques no es una consideració secundària, sinó cabdal, tant del número d’hores 
de cada sessió com del número de sessions adequades a cada cas o especificitat del 
centre. El desitjable serien sessions de no menys de dues hores, si es pogués incloure el 
curs dins de l’horari escolar. En aquest cas, és evident que els horaris del professorat 
s’haurien de poder adaptar amb la suficient antelació. 

• A banda de les trobades presencials, és bàsica la feina que el professorat ha de portar a 
terme: l’assessorament no s’acaba amb l’assistència a les sessions de treball, sinó que 
tot just comença amb elles. L’assessorament és un procés d’anada a les aules i també 
de tornada, ja que posteriorment s‘ha d’avaluar. En el camí, ens hauríem de trobar amb 
l’observació, coobservació i contrast d’aquesta observació en el si de la comunitat de 
professorat. 

• Ha d’haver-hi una avaluació final seriosa que implicarà als participants en la formació 
però també al propi centre; al cap i a la fi, aquesta formació revertirà en la millora global 
o parcial del centre educatiu. 

• Necessitat de continuar la formació durant, almenys, un curs més, si l’avaluació ha 
estat positiva. Caldria fer explícit que es tracta d’un compromís a llarg termini, tant per 
part del centre com del professorat formador. 

 
 
 
Calendari: aquest primer contacte amb el centre s’hauria de fer a meitat de setembre, tot just 
començat el curs. 
 
 
Què cal tenir present? 
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El primer contacte l’hauria de fer el professorat formador que es prepararà aquest 
assessorament, més una persona del propi ICE o CRP, per si hi hagués algun aspecte més 
formal al qual no poguéssim donar resposta les persones formadores. 
 
Aquest assessorament s’hauria d’organitzar amb cura, i per a això es necessitaria un mínim 
de temps per preparar-lo: planificar amb coherència i, sobretot i depenent del tema, estudiar-
lo: des del context on sorgeix la necessitat fins a la T necessària per esdevenir “persones 
expertes” (o quasi). També seria interessant comptar amb una parella formadora per tal de 
propiciar el contrast de les percepcions. Posteriorment, seria desitjable ampliar el contrast 
amb altres persones formadores implicades en assessorament en centres o d’altres amb 
experiència en pràctica reflexiva, en el si de grups de treballs de cada ICE. 
 
Només després d’aquesta primera anàlisi es podria proposar i tancar amb el centre l’acord 
sobre les condicions necessàries per realitzar-lo. Aquesta tornada/resposta es fa 
directament amb les persones que han participat en el primer contacte. A més, es concerta 
una trobada, ja més propera, amb el professorat que participarà en la formació. Així, 
tindríem que, si la necessitat sorgeix a final del curs anterior o al setembre del curs en què 
es pretén treballar, el primer contacte es faria una vegada començat el curs ordinari, amb els 
equips ja formats, i estaríem en disposició de començar la formació real a partir de la segona 
quinzena d’octubre. Recordem que en el contacte previ es podria demanar l’adaptació 
horària del professorat susceptible de participar en el curs de formació. 
 
En últim lloc, si el grup és molt nombrós, els resultats poden ser més minsos i menys 
efectius.  Seria desitjable que no passés de quinze persones. En tot cas, es podrien fer 
cursos paral·lels.  
 
 
El context des de la mirada de la Direcció 
 
Descripció general del centre 
 
 
a) Nom del centre: ........................................................ 

 Adreça ..................................................................... 
 Telèfon: ....................   
 Fax:........................ 
 Correu electrònic ................................... 
 Pàgina web............................... 

 
b) Composició de la Junta:   

 Direcció: ............................................ 
 Cap d’estudis: .................................................. 
 Coordinació pedagògica......................... 

 
c) Nombre de docents  ......... 
 
d) Equips de coordinació i d’ajuda a la gestió: 

 Comissió pedagògica formada per:  
 Comissió de convivència formada per: 
 Coordinació d’àrees formada per:  
 Equips de coordinació de tutoria formats per:  
 Altres:  
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En el procés d’arribar progressivament a una identitat de grup, professorat formador inclòs,  i 
per  aconseguir un ambient de confiança, intentarem adquirir un coneixement bàsic del 
centre: trets de identitat i línia de treball. Ens ajudarà tenir un guió:  
 
1. El clima de l’institut: 
 

a) Característiques del claustre. 
b) Característiques de l’alumnat. 
c) La convivència entre l’alumnat 
d) La convivència entre el professorat. 
e) L’ús d’amonestacions per conductes inapropiades o altres instruments. Quantes 

amonestacions, aproximadament, solen posar-se al dia? 
f) Mes o menys, quants expedients s’obren en un curs? 
g) Aproximadament, percentatge d’alumnes que treuen el graduat. 
h) Hi ha cap àrea que suspengui més que altres?  

 
2. La demanda de l’assessorament: 
 

a) Per què heu fet la demanda? 
b) Ha estat una decisió unipersonal o no? 
c) Quantes  persones assistiran a aquest assessorament? 
d) Quin grau d’implicació preveieu en el conjunt del centre?  

 
3. Aspectes generals d’organització i de participació  
 

a) Professorat nou 
• Hi ha un pla d’acollida del professorat nou?  Està escrit? (Veure’l) 

 
b) Les jornades de portes obertes 

• Per què es fan? Qui les organitza?  Com s’organitzen? 
• Hi ha díptics, tríptics, regals,...? Veure’ls si n’hi ha 
• Quan es fan? en dia feiner, en dissabte o diumenge?  
• De quina manera hi participa el professorat?  

 
c) Claustre 

• Periodicitat de les convocatòries.  
• El claustre és un lloc de debat o d’informació?  
• En qualsevol cas, correspon als interessos del professorat? 

 
d) Professorat implicat.  

• Aproximadament, quants docents estan implicats realment en la vida del 
centre? Com es manifesta aquesta implicació?   

 
4. Dinàmiques de treball  

 
a) Equips docents 

• Hi ha equips docents? 
• Hi ha coordinador o coordinadora d’equip docent? 
• Quins objectius tenen els equips docents? 
• Com valora el professorat el funcionament dels equips docents? 

 
b) Projectes de centre.  

• En aquest moment hi ha algun projecte de centre en marxa? Quins?   
• Hi ha persones responsables de cada projecte?  
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• Hi ha comissions de treball per cada projecte?  
• Com es desenvolupen? 
 

c) Suport informàtic.  
• Quants aules d’informàtica hi ha a l’institut? Quina dotació tenen?  
• Quines àrees utilitzen més sovint les aules d’informàtica? 
• Hi ha altres recursos informàtics a aules que no són d’informàtica? 
• Hi ha algun suport informàtic a l’aprenentatge: moodle, intranet, etc?  
• Hi ha alguna persona encarregada del manteniment d’aquests espais? Amb 

quina dotació horària? 
 
d)  Treball per projectes.  

• Es treballa per projectes en alguna matèria? En quines?  En quins nivells? 
 
e) Llibres de text.  

• Es fan servir llibres de text?  En quines àrees? 
 
f) Elaboració de materials.  

• Hi ha alguna àrea o professorat que elabora el seu propi material?  
• Quines àrees consumeixen més fotocòpies (o dossiers)?  

 
g) Coordinació curricular.  

• Hi ha temes que es treballen, de manera conjunta, des de diferents àrees?  
Quins? A quins nivells?  

• Qui ho coordina? De quina manera? Amb quina periodicitat es troben?  
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2.4. Instrument 2: Contrast entre la demanda inicial i el retorn 
 
Preguntes:  
 

• Després de la devolució estructurada del que vàreu dir l’altre dia, la demanda 
d’assessorament continua sent la mateixa? 

 
 

• Us sembla que podríeu introduir esmenes, canvis, afinaments, matisacions, etc. 
 
 

• Us sembla que cal reformular-la? 
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2.5. Instrument 3: Presentació del document sobre el “bon debat” 
 
Preguntes (contestació per escrit individual, posada en comú, conclusions): 

 
• Fem “bons debats” a les nostres reunions? (equip directiu, grup ampliat) 
• Quins pensem que són els aspectes del “bon debat” que observem més? Quins, 

menys? Per què? 
• Quin és el meu funcionament com a component d’un grup de debat? (Aspectes 

positius i d’altres que podria millorar). 
• A l’espai organitzatiu  on volem fer la intervenció formadora... Es donen les 

condicions per tal que s’estableixi una dinàmica de “bon debat”? De quina manera 
l’assessorament podria incidir-hi? 

 
“La importància del bon debat”  

 
Un centre educatiu pot convertir-se en la seu d’una autèntica comunitat de pràctiques. Es 
crea gradualment comunitat de pràctiques quan un conjunt de persones entren en 
interaccions significatives a través de l’ús del llenguatge. D’aquesta manera els individus que 
componen la comunitat pensen junts les experiències viscudes i els donen una significació 
compartida. 
 
La comunitat de pràctiques és necessària per avançar conjuntament en un coneixement 
especialitzat tan complex com el que inspira l’actuació educativa. 
 
El gènere textual del debat (gènere amb criteris i normes bàsiques amb un gran consens 
cultural) és l’instrument idoni per anar conformant una autèntica comunitat de pràctiques. 
Però no parlem de qualsevol mena de debat, sinó d’aquell que permet la creació d’un 
coneixement compartit que acaba per ser alhora de totes i cadascuna de les persones que 
integren el grup. 
 
Parlem del “bon debat”. Neil Mercer, al llibre Paraules i ments, ens explica les seves regles 
bàsiques. És un bon debat: 

 
 
 Aquell en què es comparteixen un interès i un objectiu. 
 Aquell que promou  la participació de tots els integrants del grup. 
 Aquell que porta a compartir la informació rellevant, que crea marcs de 

referència per entendre’ns mútuament. Es fa a través d’un llenguatge 
propi que dóna al grup identitat i cohesió. 

 Aquell en el qual les opinions personals que  s’hi exposen són 
argumentades per tal de poder-les debatre. 

 Aquell que permet que les intervencions circulin i es puguin incorporar al 
fil de la conversa. 

 Aquell que busca sempre conclusions compartides.  
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2.6. El bon debat: Mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BON DEBAT 

INTERÈS 
COMPARTIT 

CONCLUSIONS 
COMPARTIDES 
 

ESPAI I TEMPS 
ADEQUATS 

CONVERSA 
EXPLORATÒRIA 

OPINIONS 
ARGUMENTADES 

INFORMACIÓ RELLEVANT I 
LLENGUATGE COMPARTIT 

PARTICIPACIÓ DE 
TOTHOM 

• Quan parlen, se centren en el tema? 
• Hi ha contradiccions evidents? 
• Emergeixen situacions / inquietuds 

personals? 

• Tothom participa per igual? 
• Hi ha algú que monopolitza la conversa? 
• Quines actitud i interessos mostren els 

participants (llenguatge no verbal)? 

• Fan servir les mateixes paraules per 
referir-se al mateix concepte? 

• Les opinions expressades s’arriben a 
compartir pels altres? 

• Argumenten les opinions? 
• Els exemples donats es poden 

convertir en marc teòric? 
• Les argumentacions són aplicables a 

altres situacions? 

• S’escolten?, es trepitgen? 
• Citen els altres i en recullen les opinions per continuar el 

fil de la conversa? 
• Avancen en la construcció del discurs afegint les 

aportacions dels altres? 

• Hi ha interrupcions durant el debat? 
Quines? 

• L’ambient és l’adequat: soroll, il·luminació, 
comoditat...? 

• Hi ha hagut puntualitat a la trobada 
(començament i acabament)? 

• Arriben a 
conclusions   compartides? 

• Hi han arribat fàcilment 
o amb dificultat? 

 

P
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s 
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s 
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 3. Afavorir dinàmiques grupals que facilitin el pensament reflexiu,  
crític i compartit  

 

3.1. Introducció  
Afavorir dinàmiques grupals que facilitin aquest tipus de reflexió implica per part de la 
persona formadora:  

• Aproximar i relacionar els diferents grups de treball amb la perspectiva que la 
mateixa estructura de treball de reflexió compartida pugui revertir en el funcionament 
del centre. 

• Organitzar i animar de forma efectiva les sessions perquè esdevinguin punt 
d'"ancoratge" de la continuïtat en el debat i el facin avançar. 

• Afavorir la consciència que cada persona -dins del seu estament- aporta recursos 
que poden contribuir a reforçar el procés de desenvolupament del centre,  de manera 
que cadascun es senti part activa del conjunt.  

• Afavorir, entre tots els estaments del centre, un flux d’informació continu sobre 
el procés formatiu, en diferents estadis del seu desenvolupament 

 

3.2. Reflexions al voltant dels factors que afavoreixen o impossibiliten bones  
dinàmiques grupals en els centres 
 
Un dels objectius per aconseguir, hauria de ser integrar el concepte de formació contínua en 
cadascuna de les activitats organitzatives i/o acadèmiques que el professorat du a terme en 
el si del centre. Per exemple, una sessió d’una reunió de la comissió de la diversitat, per ella 
mateixa ja hauria de tenir les característiques d’una activitat formativa.  
 

a) Hauria d’estar aconduïda per una persona de l’equip que  dinamitzés, extragués 
informació de tothom (no només d’una part), que integrés i vetllés per la participació 
de tothom, que fos capaç de sintetitzar la informació, d’escoltar noves propostes per 
resoldre situacions, revisar-les en la sessió següent, valorar-les, fer-ne un seguiment, 
etc. 

 
b) La vida d’un centre està farcida d’actes comunicatius on es discuteix i sovint no 

s’arriba a formalitzar cap acord. Això produeix cansament, desencís i en 
conseqüència, repercuteix en la qualitat educativa també dels alumnes. 

 
c) Cal millorar les reunions del centre en termes d’eficàcia, però no només en eficàcia 

sinó en termes d'inclusivitat participativa. 
 

d) Les reunions d’un centre, de certa manera  haurien de ser  accions formatives en el 
sentit que ja de per si poden ser un model o un referent d’actuació envers l’alumnat.. 

 

3.2.1 Què convé conèixer d’un centre? 
 
Per tal d’intervenir en  una formació de centre cal partir de la realitat organitzativa i dinàmica 
del mateix centre. Si es focalitza la formació cap a l’enfortiment de plantejaments més 
curriculars d’àrea, caldrà informació del funcionament dels departaments didàctics. (de la 
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micropolítica dels departaments. Si en canvi es  focalitza cap a l’enfortiment de 
plantejaments més transversals, s’haurà de conèixer  el funcionament dels equips docents, 
les tutories, les comissions internes del centre, els equips directius etc. (micropolítiques dels 
equips del centre). En l’anàlisi caldrà tenir en compte:  
 
 
a) Les estructures formals del centre: 

• Equips docents  
• Departaments  
• Comissions diverses (mediació, diversitat...) 
• Claustre 

 
b) Els rols dels agents implicats:  
Caldrà considerar  els diferents sectors i grups implicats: 

• Rol de l’equip directiu, dels caps de departament, dels tutors, del professorat, dels 
diversos càrrecs de coordinació d’un centre. 

● Rol del personal no docent, en especial en tot allò que afecti a la transversalitat en 
educació. 

● Rol de l’alumnat 
● Rol de les famílies 

 
c) La col·laboració informal entre professors/es: 
La professionalització es pretén aconseguir mitjançant el saber formal imposat pels 
“experts”, en canvi el saber no formal -l’experiència-  no es té en compte. 
PERRENOUD(1996) 
La participació del professorat en les estructures organitzades del centre no garanteix que 
es desenvolupi una cultura de col·laboració. 
Convé afavorir les col·laboracions informals que es produeixen en les interaccions diàries i 
en moments d’intercanvis no reglats que sorgeixen espontàniament sense un ordre del dia 
previ, però que sorgeixen per necessitats professionals. No sempre s’està amatent a 
aquests petits moviments de millora i d’intercanvi que beneficien directament la tasca docent 
diària. 
 
d) Col·laboració en activitats culturals  no estrictament reglades: 
En aquest aspecte és important conèixer quina és la participació exclusiva de l’alumnat i de 
quina forma es produeix la participació conjunta del professorat amb més agents: famílies, 
alumnat, altres 
 
e) Participació del claustre en la seva pròpia formació contínua: 
En relació a les activitats formatives del centre ens és molt útil saber com i qui les vehicula. 
Les respostes seran molt variades i dependran de les històries i dinàmiques particulars o del 
tarannà dels components de l’equip directiu. 

3.2.2 Quines dinàmiques impossibiliten que el treball en comú sigui eficaç i que 
tothom se’n senti partícip? 
 
Cal diferenciar dos tipus d’elements que constitueixen entrebancs al funcionament grupal 
eficaç: els elements interns i els elements organitzatius.   
 
a) Elements interns: 
D’aquests elements en podríem dir “psicològics”, ja que estan relacionats amb el 
comportament,  amb la conducta de les persones integrants del col·lectiu. Cal considerar: 

• Manca de tradició i hàbits de pensar i treballar conjuntament. 
• Individualisme, desconfiança vers l’altra persona i inseguretat per si descobreix com 
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treballo jo. 
• S’opta per la comoditat que ofereixen uns materials que es van repetint any rere any, 

bàsicament el llibre de text, per la qual cosa es percep la coordinació com a 
innecessària. 

• La inèrcia de la por als canvis i les innovacions. 
• Manca d’il·lusió i poca confiança en el treball en equip. 
• Abunda el perfil del professorat funcionari que no està ni un minut més del que li toca 

en el seu horari.  
• La dinàmica de la imposició sense explicacions prèvies del perquè. 
• La manca d’autocrítica per part de tots els agents. 
• Pel pessimisme i derrotisme,  en alguns casos avantatjós per qui els promou, que 

immobilitza els altres. 
• La manca d’iniciatives pròpies del professorat a l’espera de la iniciativa dels altres 

“que manen”. 
• No es pregunta mai al professorat: què vol, què sent, què li falta, de què se sent 

content, etc. 
• La por a sentir-nos jutjats. 
• Personalismes (dèries individuals que no es comuniquen i s’executen), generen un 

clima d’aïllament i/o de passotisme sistemàtic. 
 
b) Elements organitzatius: 
L’àmplia diversitat dels factors que poden arribar a dificultar o impossibilitar  la tasca 
col·lectiva són molt diversos i  és millor tractar-los de forma separada. 
 

• Burocratització dels centres. Excés de burocratització. Fa perdre la il·lusió o ho 
endarrereix o ho invisibilitza tot.1

 

 PDA, llistes d’alumnat que es van modificant, llistes 
de materials, de crèdits, protocols que cal complir, permisos, etc.  

• Organització del temps. Ens hem preguntat quins són els paràmetres de  l’entorn o 
sobre els que gira l’organització d’un centre, entenent per organització bàsicament 
els horaris de grups i de professorat i arribem a la conclusió que tot sovint es posen 
per davant factors de tipus privat del professorat als factors professionals. Es 
prioritzen aquelles organitzacions que no desestabilitzen els horaris convencionals 
de les sessions de 55 minuts (AI, grups flexibles), és a dir,  una sessió d’un grup 
d’alumnat al màxim d’homogeni. 
Es destina la darrera hora del migdia per a les coordinacions, la qual cosa indica com 
està conceptualitzada la tasca del compartir conjuntament en un centre. Es 
converteix en una rutina més que cal complir. 
No hi ha coincidència en els marcs horaris i no hi ha espais buits que facilitin 
l’intercanvi i la posada en marxa de dinàmiques diferents. 
Dins de l’horari reglat no hi ha marge per a les activitats en col·laboració entre 
professorat. El marge horari de reunions es destina a l’acompliment de normes 
burocràtiques i/o paperam abans esmentat. 

 
• Organització i canalització  de la informació interna. La informació és tanta i tan 

variada que la saturació es  fa evident, ja que per tal que tot sigui transparent no hi 
ha cap tipus de filtratge i el que s’aconsegueix és que la informació o no es llegeix o 
ens hi fem impermeables. Finalment resulta ineficaç. 
Aquesta tasca de filtratge en funció d’uns paràmetres consensuats pel claustre, 
caldria que la realitzés algú al centre. Aquesta tasca podria estar perfectament 
relacionada amb la figura de dinamitzador de la formació del centre. 

 

                                                 
1 Extret d'una conversa informal entre professors. 
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• Equips docents: equips docents molt nombrosos on cada docent pertany a 3 ó 4 
equips diferents, per la qual cosa toca un cop al mes, en el cas que en tingui quatre. 
Aquest darrer punt està en relació amb les desiderates que encara determinen la 
distribució de professorat en els grups i en conseqüència els horaris de tot el centre. 
No hi ha criteris clars en les convocatòries de les reunions. Sensació de perdre el 
temps2

• Departaments. En les reunions de departament: 

 
Una alternativa a la ineficàcia de les reunions d’equip docent seria la d’incentivar 
l'intercanvi real de treball de l’aula per part d’un grup de docents  voluntaris, (s’entén 
que es faria  en horari de reunions del centre). 

• Sovint s’hi plantegen temes de gestió més o menys administratius.  
• De vegades és un traspàs de la informació que vol transmetre la direcció del 

centre.  
• No es disposa d’espai físic suficient per treballar relaxat. 
• Es detecta sovint la improvisació en la realització d’activitats complementàries a 

causa de noves propostes que van sorgint permanentment.  
Els departaments són un entrebanc: l’ensenyament - aprenentatge està parcel·lat i 
aquesta estructura dificulta molt el treball en equip (hi ha continguts comuns a totes 
les àrees i no se’n parla, es va repetint i repetint; recordem el fet que tots som 
professors de llengua!, en canvi la parcel·lació no permet aquesta idea).3

• Coordinació interdepartamental. Les principals mancances d’aquesta mena de  
coordinació són les següents: 

 
 

o Manca d’efectivitat de les reunions.  
o Les reunions de caps de departament acostumen a consistir en deures i 

directrius marcades des de la directiva. De dalt a baix. 
o No són interactives, ni de comunicació interdepartamental.  
o No aconsegueixen ser un mitjà per conèixer el treball i els projectes de curs 

de tots els departaments. 
o No s’arriben a compartir objectius curriculars, ni es concreta en trobades de 

treball entre departaments per tal de lligar el pla de treball del curs, 
ni puntualment per a projectes concrets.  

 
• La complexitat. L’excessiva complexitat en la gestió del dia a dia suposa ineficàcia i 

dificulta la tasca docent. Veiem alguns exemples: 
• Excés de permisos, salvaguarda de la imatge, tancar portes, claus d’accés per 

tot. 
• La salvaguarda dels objectes, dels espais, de les màquines, de la imatge, de la 

intimitat, de la llibertat dels alumnes...  afegeix entrebancs al treball diari. 
• La manca d’informació directa de la situació familiar, social  i cultural dels 

alumnes. Sovint es desconeixen les claus que hi donen accés, sovint per un 
excés d’escrúpols vers la llibertat o la suposada intimitat de les persones. 

• Les dimensions de molts macrocentres. 
 

• Element formatiu. Manca de preparació vers  les tasques que la societat actual  
exigeix al professorat. En la societat del coneixement globalitzat i a l’abast d’una 
tecla, el professorat ha de repensar la seva professionalitat i ha de redefinir quina és 
la seva feina dins del centre: dinamitzador de grups, activador de coneixements, 
acompanyant de processos d’aprenentatge i educador en els valors transversals, 
entre altres. 

                                                 
2 Converses informals (literal). 
3 Extret literal. 
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Per al nou perfil caldrà partir d'on som i quin és el nostre grau de satisfacció en la 
feina i/o d’insatisfacció i això ho haurem de fer en companyia dels altres, en règim de 
col·laboració mútua i de comunitat d’aprenentatge. 
 

• Manca d’objectius comuns: Per arribar a la col·laboració professional és necessari 
que existeixin uns objectius comuns, que es comparteixin valors Harris (2000) 
El debat pedagògic als centres és nul o gairebé nul. El debat pedagògic no entès 
com a gran debat filosòfic sinó de forma planera: com abordem la nostra tasca dins 
de l’aula i dins del centre, de quins pressupòsits partim i què volem aconseguir dels 
nostres alumnes. 
Una forma d’iniciar el debat podria ser a partir d’una avaluació interna del centre. 
L’avaluació sempre és vers els altres (alumnat), mai vers nosaltres. Concepte 
d’avaluació estàtica i no dinàmica, que és la que fa avançar. 
 

3.3 Introducció general a la gestió de les dinàmiques grupals 
 
Les dinàmiques grupals que s’adoptin han de fomentar i afavorir el pensament reflexiu, crític 
i compartit. La tasca a desenvolupar consisteix en la forma de conduir la dinàmica grupal  
per tal que aquesta esdevingui una eina de gestió de la comunicació que faci avançar en el 
coneixement. 
 
Per tal que la  interacció tingui lloc d’una manera efectiva, és a dir, que permeti fer un ús del 
llenguatge en la seva doble vessant - com a eina psicològica per a pensar junts i entendre 
les experiències viscudes i com a eina cultural que permet comunicar-nos i donar significat a 
les nostres experiències de manera col·lectiva- cal que s’inscrigui en el si d’una comunitat. 
Aquesta constitueix el context necessari i dóna estructura al procés. 
 
A diferència  del funcionament de qualsevol xarxa o grup social, on la transferència de 
coneixement es produeix d’una manera informal, en el si d’una comunitat de pràctiques 
aquesta transmissió pren una  estructura formal explícita, que permet a la comunitat 
adquirir més coneixement sobre l’objecte d’estudi on es vol avançar a través de la reflexió 
compartida d’experiències.  És a dir, es treballa en un context organitzat de tal manera que 
permeti la construcció gradual de coneixement especialitzat.   
 
Aquesta organització no és dóna necessàriament en tots els grups socials, i cal explicitar-la i 
ajudar la seva formació i consolidació per mitjà de procediments i instruments específics que 
caldrà crear.  
 
Com vèiem en el document d’introducció general presentat en el Bloc I Els aspectes 
socioafectius en processos de canvi, aquesta estructura interna es podria representar 
simbòlicament pel gènere textual del debat, del bon debat: en el ‘bon debat’ apareix una 
estructura de treball organitzada i unes normes bàsiques que ens poden  ajudar a definir la 
dinàmica que gestiona aquella comunicació que fa avançar en la construcció de 
coneixement, i que és pròpia d’una comunitat de pràctiques.   
 
Quines són les regles bàsiques d’un bon debat en el sentit descrit? 

• S’han de compartir un interès i un objectiu que impliquin de manera significativa 
els seus participants.  

• S’ha de deixar espai per a la participació individual de tots els membres i promoure 
al mateix temps la participació de tots els integrants com a membres del grup. 

• La informació rellevant ha de ser compartida. S’ha d’anar creant allò que Mercer 
anomena “marcs de referència” per a comprendre’ns mútuament. Cal arribar a tenir 
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un llenguatge compartit que permeti l’entesa. És possible fins i tot que s’arribi a crear 
un llenguatge propi de la comunitat que li dóna identitat i cohesió.  

• Les opinions personals han d’estar raonades i argumentades per tal de donar 
suficient informació als interlocutors per poder-les debatre. 

• Les intervencions/aportacions  han de circular, s’han de reprendre, recuperar, 
incorporar al fil de la conversa, s’han de comparar, valorar, … 

• S’ha de pretendre arribar a unes conclusions compartides. 
• Hi ha d’haver uns resultats que indiquin un progrés i un avenç i un aprofundiment  

en el coneixement respecte al punt de partida de la discussió. 
 
Els documents que es presenten en aquest bloc recullen els eixos principals de les 
dinàmiques grupals que s’han de promoure necessàriament perquè el centre esdevingui una 
autèntica comunitat de pràctiques. Aquests eixos són: 
 
• El treball paral·lel amb el vessant individual i el vessant grupal. 
• El treball amb diversitat de constel·lacions grupals. 
• La dinàmica interna dels grups. 
 
I per què aquests tres eixos?  Doncs perquè segueixen les regles bàsiques del ‘bon debat’ 
 
a) Les activitats han de recollir necessàriament experiències individuals, és a dir, han de 
donar veu a punts de vista particulars. 
 
b) D’altra banda,  però, el treball en grup petit ha de fomentar el contrast, l’intercanvi de 
punts de vista i de maneres diverses de viure el mateix fenomen. Aquest intercanvi ha de 
basar-se en uns paràmetres compartits que permetin la comparació.  
 
c) I finalment, el treball en gran grup ha de recollir el treball dels diferents grups petits  i  
proposar un procés d’abstracció i generalització superior. 
 

3.3.1.  Eix 1: Treball paral·lel amb el vessant individual i grupal 
 
La relació entre les vessants  individual i grupal és simbiòtica i s’ha d’entendre com una 
relació d’enriquiment: com enriqueixo jo al grup i el grup a mi. 
 
 
s important, seguint els trets  del bon debat, partir sempre de les reflexions, inquietuds i 
preguntes individuals però en contrast  amb les dels  altres. La manera d’aconseguir-ho 
és seguint un procés que vagi del que és individual a allò grupal del grup - centre per acabar 
enriquint tant la persona com el propi grup. Tal i com es presenta a la taula 1, partim del 
propi  l’individu i de l’individu en el seu context per, a través del pas per la formació,  tornar 
de nou a l’individu i a un context enriquit. 
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Les meves 
inquietuds 

Les inquietuds 
del grup - centre 

Treball en la  
formació 

Que m’ha 
aportat a mi ? 

Quines 
implicacions pot  
tenir el conjunt 
d’aportacions 
individuals al 

centre? 
Fase de 

conscienciació 1 
Fase de 

conscienciació 1 
Procés de 
reflexió i 

enriquiment a 
través del 
contrast 

Fase de 
conscienciació 2 

Fase de 
conscienciació 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Taula 1 
 
 
 
Per poder dur a terme un procés d’aquest tipus són necessàries dues accions concretes : 

 
• Que hi hagi una primera anàlisi del context, o sigui del centre, grupal (feta pel 

grup - centre) i que cadascú s’hi posicioni a partir d’una pregunta com ara: 
Com em posiciono jo en el  centre? Quina és la meva funció dins del centre? 

• Que les activitats de la formació contemplin sempre una part individual i una 
part grupal: 

 
Exemple 1 
Si usem una fitxa de lectura les preguntes serien: 

• Què m’ha aportat a mi aquesta lectura? (vessant individual). 
• Recollint totes les aportacions individuals, quina és exactament l’aportació al grup - 

centre? (vessant grupal). 
 
Exemple 2   
Treball d’anàlisi d’activitats: 

• Cadascú, individualment, presenta una activitat de la que se sent orgullós i ho 
justifica (vessant individual). 

• A partir del contrast amb activitats d’altres o presentades a la formació, el grup 
confecciona una taula consensuada que contempli aspectes a tenir en compte per a 
valorar o crear  bones  activitats  (vessant grupal). 

 
Exemple 3  
Fer emergir teories implícites: 

• Què entenc jo per "un bon tractament de la lectura i escriptura a la ESO?” (vessant 
individual). 

• A partir d’una discussió en el grup - centre i de buscar coincidències i discutir 
divergències, construir un mapa conceptual sobre el bon tractament de la lectura que 
quedi justificat en el seu context - centre (vessant grupal). 
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Es podrien pensar més situacions de formació en aquesta línia.  Aquesta barreja de mirades 
o perspectives fa que:  

a) Cadascú parli per i de si mateix!! 
b) Cadascú vegi que aporta un granet de sorra al grup - centre i que és precisament 

la recollida de tots els granets de sorra el que fa que s’enriqueixi el centre.  
c) Que ningú s’erigeixi  com  a líder del grup i parli pels altres.  

 
Si seguim amb aquesta idea, és important que partim de les inquietuds i preguntes 
individuals. Com fer-les confluir amb les del grup - centre? Proposem el següent procés: 

a) Cadascú escriu les seves inquietuds. 
b) Del recull de les inquietuds individuals dels membres del grup - centre es fa 

buscar denominadors comuns. És un primer intent de cercar macrotemes que 
ajudin a crear poc a poc un paraigua comú. 

c) Es comparen els diferents denominadors comuns  i s’intenta trobar relacions 
lògiques entre ells. Es tracta de mostrar la tasca docent com a sistema 
complex. Un cop s’hagin identificat els denominadors comuns, caldria pensar 
què (quin denominador comú) pot ser més representatiu o més prioritari  per a 
tots els membres d’un mateix centre.  

d) Es fa esmicolar el denominador comú en cada grup - centre. I d’aquest 
esmicolament en surten preguntes de recerca individuals però sota un 
paraigua comú. Això és molt important! 

e) Les diferents preguntes sota un mateix paraigua s’han d’entendre com 
diferents mirades sobre un mateix àmbit que ens ajuda a donar una visió 
complexa del tema que ens preocupa com a grup. Això és el que entenem 
per contrast de perspectives i mirades 

 
Al final d’aquest procés és important veure què m’ha aportat a mi personalment 
(tornar a la vessant individual).  El mateix plantejament utilitzat ha de quedar reflectit un 
l’ús dels instruments:  

 
En el  PLA  D’ACCIÓ: sempre a partir del paraigua comú,  cadascú ha d’elaborar el seu. De 
segur que això enriqueix al grup - centre perquè seran diferents mirades i diferents 
propostes amb un objectiu comú que és el que marca el paraigua consensuat. 

 
En el PORTAFOLI GRUPAL: El portafoli és individual però ha d’incorporar els resultats de 
les reflexions grupals de grup - centre.  

 
Al final del procés, quan estiguin en el portafoli final, és el moment per a una posada en 
comú col·lectiva del grup - centre, seguint el procés que descrivim a continuació: 

a) Quina és la meva avaluació individual del procés? Què m’ha aportat a mi 
personalment? 

b) Posada en comú d’aquestes reflexions: si analitzem detingudament 
cadascuna de les aportacions individuals al punt de partida del grup - 
centre en què hem avançat concretament?  Conclusions per escrit a 
les quals ha arribat el grup.  

 
Aquesta reflexió final conjunta és el portafoli final grupal, l’únic que presentem com a grupal i 
que gestiona el mateix grup - centre a partir del treball individual. 
 
Suggerim que a banda del portafoli grupal (extra) s’incorpori al portafoli intermedi reflexions 
grupals resultat de la posada en comú de les diferents activitats, d’aquesta manera tots els 
membres del grup es fan responsables, dins del seu portafoli individual, del seguiment del  
procés del grup.  
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TOTES LES REFLEXIONS VAN DIRIGIDES A QUÈ EMERGEIXI EL JO - PERSONA EN 
UN CONTEXT,  AIXÍ COM L’AVENÇ DEL CONTEXT GRÀCIES A LES APORTACIONS  
DEL DIFERENTS JO - PERSONES. PER AIXÒ, TOTES LES ACTIVITATS QUE ES 
DISSENYIN PER A LA REFLEXIÓ HAURAN DE CONTEMPLAR NECESSÀRIAMENT 
UNES INSTRUCCIONS PER A LA REFLEXIÓ INDIVIDUAL I DE GRUP (vegeu al 
respecte el disseny de les activitats dels altres blocs) 
 

 
 

3.3.2. Eix 2: Treball amb diversitat de constel·lacions grupals 
 
Per a la gestió de la dinàmica grupal cal tenir en compte:  

• la composició del grup, és a dir, els membres que el conformen 
• i l’objectiu d’aprenentatge que es persegueix amb el treball en grup, és a dir l’objectiu 

de la tasca o activitat concreta 
 
En aquest sentit hem de valorar si és més adequat jugar amb constel·lacions homogènies 
o heterogènies: 
 

3.3.2.1  Treball amb grups heterogenis 
L’objectiu fonamental de l’agrupament heterogeni és emfasitzar i donar valor a la diversitat 
de mirades, als diversos rols, a la col·laboració  entre membres amb espais i graus 
d’influència diferents. 
 
Si el treball proposat requereix un intercanvi de punts de vista i informacions 
complementàries, que pretenen donar una visió rica i complexa i d’aquesta manera 
afermar les relacions entre membres que pertanyen a àmbits i grups de treball 
diversos,  seria més apropiat treballar amb grups heterogenis. Els agrupaments han de ser 
diversos i polifacètics. Apuntem algunes idees per fer aquests agrupaments: 
 
 de diverses àrees de coneixement 
 de diferents  cicles 
 persones amb diversitat de formació inicial: mestres, llicenciats en àrees de lletres i 

ciències 
 amb diversitat d’àrees (professorat amb àrees diverses de coneixement) 
 professorat que treballa al llarg de tots els cicles: plàstica, música, educació física o en 

un únic cicle 
 professorat novell i professorat amb molta experiència docent… 
 

3.3.2.2 Treball amb grups homogenis 
L’agrupament homogeni pretén, d’una banda, promoure la recollida de contribucions de 
cadascun dels individus per anar definint un producte col·lectiu. D’altra, i no menys 
important, pretén potenciar el contrast a partir de paràmetres comuns. 
 
Si el treball proposat requereix un aprofundiment en algun aspecte específic del domini 
de coneixement, és més apropiat treballar en grups homogenis. Aquesta decisió rau en el 
fet que per aprofundir en el sentit descrit, és més útil  que els membres del grup tinguin 
coneixements compartits i una base de complicitat (!). Els agrupaments que presentem 
com a exemple són de gran ajuda per fer descobrir la base de complicitat, tan necessària en 
una metodologia de pràctica reflexiva compartida: 
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 persones de la mateixa àrea de coneixement 
 persones dins d’un mateix cicle o d’una mateixa etapa 
 persones amb el mateix espai d’influència o funcions – equips de direcció; de 

coordinació; de tutoria 
 persones més novelles en el camp de l’ensenyament 
 persones més experimentades 
 etc. 

  
 
 
ELS AGRUPAMENTS SEGONS CONSTEL·LACIONS NO SÓN ALEATORIS. ÉS 
L’OBJECTIU DE LA TASCA O ACTIVITAT DE REFLEXIÓ QUE ES PROPOSI QUI 
DETERMINA QUINA ÉS LA CONSTEL·LACIÓ MÉS ADIENT. EN TOT CAS, PERÒ, NO 
ENS HEM DE QUEDAR AMB UN TIPUS O UN ALTRE: TOTS DOS APORTEN 
QUELCOM. PER AIXÒ ÉS NECESSARI COMBINAR ELS DOS TIPUS 
D’AGRUPAMENTS. 
 
 
 

3.3.3.  Eix 3: Dinàmica interna dels grups 
 
El treball en grup ha de promoure una participació activa de tots els seus membres. Això 
significa que ha de ser voluntària i i sobretot que ha d’esdevenir significativa. Si aquesta 
implicació no es dóna s’ha de pensar en procediments per fomentar una motivació intrínseca 
a partir d’una bona motivació extrínseca. En aquest sentit, els procediments i les estratègies 
que adopti la persona que lidera aquests processos és cabdal.  

A continuació es presenten accions concretes que ha de dur a terme la persona formadora 
per afavorir una participació activa i significativa en el si dels grups: 
 
1- S’ha de deixar espai per a la participació individual de tots els membres i promoure la 

participació de tots els integrants com a membres del grup. Això implica la necessitat de 
promoure un espai inicial de reflexió individual abans de passar al treball en grup.  

 
2- També requereix plantejar unes tasques en petit grup on tothom hagi de desenvolupar 

tant la funció de parlant (creador d’informació) com la d’oient (interlocutor - mirall), és a 
dir, una gestió de la comunicació on tothom combini  rols més actius amb rols  
més receptius. Això no és tan evident com sembla; per això cal dissenyar activitats 
d’escolta activa (vegeu al respecte les activitats dels altres blocs). 

 
Relacionat amb el punt anterior s’ha de potenciar  la presa de responsabilitat per part 
de tots els membres del grup. Tothom ha de sentir  que la seva contribució al grup  és 
del tot necessària per dur a terme la tasca grupal. Existeixen tècniques adients per dur a 
terme aquest traspàs de responsabilitat. Trobem un exemple en la “Tècnica de grups 
en remolí” (Wirbelgruppen). 

El procediment d’aquesta tècnica  és el següent:  

• Es reparteix el grup - classe en grups petits amb el mateix nombre de 
participants. Aquests grups treballen algun aspecte.  

• Després es numeren  els participants de cada grup: 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4;  i 
cadascú reté el número  que li ha estat adjudicat i es tornen a crear nous grups  
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amb aquells que  tinguin el nombre 1,  o el 2, o el 3,.. , és a dir que hi haurà 
representants de tots el grups.  

• La nova tasca consistirà en compartir les conclusions a les quals han arribat 
cadascun dels grups anteriors.   

A través d’aquesta tècnica, tots i cadascun dels membres del grup es converteixen en 
portaveus per transmetre les informacions del grup a altres petits grups. Això permet una 
transmissió àgil de les informacions entre els grups; d’altra banda,  promou una major 
implicació de tothom.  
 

3- La gestió interna del grup ha de promoure la creació de marcs de referència 
compartits i, per tant, un treball en la zona  de desenvolupament intermental. Això 
suposa que en la gestió grupal interna s’ha de partir primer dels  punts en comú per a 
desprès passar a observar-ne les divergències (aquest aspecte està estretament 
relacionat amb el punt 1 d’aquesta llista). Uns exemples concrets serien les accions 
següents: 

• Gestionar l’anàlisi d’experiències individuals a partir de paràmetres comuns 
i compartits que permetin la comparació amb les dels altres (taules d’anàlisi).  

• Potenciar a través de preguntes i la tècnica de l’esmicolament (vegeu document 
6.2 Document genèric sobre la tècnica de l’esmicolament, en el bloc II) la 
necessitat de descompondre conceptes i veure exactament què entenem, 
quines idees o representacions personals s’amaguen al darrere d’allò que diem.  

 
4- Les opinions personals dels membres del grup han d’estar raonades i argumentades 

(Per què dius això? Què vols dir amb això?) per tal de donar prou informació als 
interlocutors per  poder-les debatre. Amb això es pretén: 

• que les persones implicades facin un esforç per entendre les altres 
• obligar  que,  a través de preguntes “netes” (com ara: Per què consideres que és 

important? Què és per tu un bon...?  Què vols dir exactament amb...?) parlin de 
les experiències. En aquest sentit, i això és molt important,  el llenguatge net  
permet reconèixer l’experiència tal i com la descriu la persona sense 
contaminació per part del mapa representacional  de la persona que pregunta. 
Aquestes preguntes ajuden a prendre consciència d’aspectes recurrents, conduir-
los cap a alguns aspectes de la seva manera de percebre l’experiència, impulsar  
la persona cap a la cerca de l’autoconeixement). 

 
5- Les aportacions de cada membre del grup així com dels diferents grups han de circular, 

s’han de reprendre, recuperar, incorporar al fil de la conversa, s’han de comparar, 
valorar… Els procediments que presentem a continuació ens poden ajudar en aquest 
procés: 
 

• Recollida d’informació: recollir a la pissarra a partir de les aportacions d’un grup 
i anar-hi afegint les aportacions dels altres. 

• Tècnica del “metapla”: a partir de pluges d’idees individuals construir 
conjuntament (a la pissarra) mapes conceptuals col·lectius. 

• Fer ús de productes col·lectius (com ara un mapa conceptual o taules de 
referència, ..) com a fil conductor de la narrativa creativa del grup...  Les activitats 
en grup han de promoure un progrés,  i una continuïtat.  I això es pot fer visible 
tot demanant als membres del grup que ampliïn els diferents mapes conceptuals 
al llarg del programa formatiu per després poder contrastar en quins àmbits han 
anat avançant. 
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6- S’ha de pretendre arribar a unes conclusions compartides. Hi ha d’haver uns resultats 
que indiquin un progrés i un avenç i aprofundiment en el coneixement respecte al 
punt de partida de la discussió. Per a això és útil: 

• La redacció de documents amb conclusions grupals (NO en forma d’actes). 
• La redacció d’una decàleg. 
• Etc. 

 
NOTA FINAL IMPORTANT: 
Tot el que s’ha escrit  fins ara no pot ser operatiu si no es té en compte que la comunicació 
entre els membres del grup ha de ser fluïda i ha de fomentar el vessant interpersonal. 
Per això es fa necessari afavorir dinàmiques com les que presentem a continuació: 

• Dinàmiques per trencar grups naturals molt constituïts i que ajudin a crear noves 
complicitats. 
Exemples: agrupar les persones segons dies de naixement, tria de fotos, tria de jocs 
o d’instruments que van tenir valor a la seva infantesa, ... 

• Plantejar activitats de presentació que ajudin a mostrar altres cares de les 
persones. Un exemple seria el treball amb instruments simbòlics. 

• Partir sempre de les potencialitats i fortaleses  de les persones i no de les 
debilitats:  

 
 
 
NO TOT INTERCANVI ENTRE IGUALS ÉS NECESSÀRIAMENT SIGNIFICATIU!! 
 
QUAN ES PARLA D’INTERACCIÓ ENTRE IGUALS ÉS MOLT IMPORTANT ENDINSAR-
SE EN ELS PROCESSOS DE BASTIMENT COL·LECTIU QUE REALMENT 
AFAVOREIXEN LA CONSTRUCCIÓ DE NOU CONEIXEMENT.  
 
DES DE LA VISIÓ DE LA ‘COMUNITAT DE PRÀCTIQUES’ DE LA QUAL PARTIM,  
S’ENTÉN LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT COM A UNA ACTIVITAT ESTRATÈGICA 
QUE REQUEREIX DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS PERQUÈ LA INTERACCIÓ 
ENTRE IGUALS TRASPASSI L’ÀMBIT DE L’INTERCANVI PERSONAL I SIGUI 
GENERADORA DE NOUS CONEIXEMENTS ÚTILS PER A LA PRÀCTICA DOCENT. 
 
D’AQUÍ LA NECESSITAT DE CAPACITAR-SE COM A PERSONA FORMADORA EN EL 
TREBALL DE LES DINÀMIQUES INTERNES 
 
 

 

3.3.4.  Eix 4: La importància dels factors socioafectius per afavorir processos de canvi  
 
Com s’ha de gestionar la dinàmica grupal i el clima emocional dins del grup per fomentar el 
pensament  reflexiu, crític i compartit que afavoreixi processos de canvi? 

Aspectes afectius: el clima emocional, l’empatia i el bon acompanyament 
 
Per fer un bon acompanyament del grup calen unes eines.  La tècnica ’acompanyament 
(Coaching) ens ha d’ajudar a provocar una veritable transformació, una nova manera de 
com la persona s’interpreta a ella mateixa i com es posiciona en el món i per tant, ens ha 
d’ajudar a construir la comunitat de pràctiques. Les persones  som màquines de fer judicis i 
cal ser-ne conscients perquè no ens influenciïn negativament en les sessions de formació. 
Els judicis són opinions, interpretacions, explicacions des del punt de vista d’una persona i 
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utilitzen el llenguatge com a eina per transmetre’s. En un clima de comunitat de pràctiques 
tot s’ha de poder dir i cal aprendre a rebre i donar judicis. El procés de retroalimentació o 
feedback es basa en la pràctica d’entregar o rebre judicis, i ens ajudarà a avançar de 
manera sincera en la construcció d’una veritable comunitat de pràctiques. La manera 
d’intercanviar judicis és un factor clau en el bon funcionament dels equips o grups. 
Intercanviar judicis no és fàcil,  sobretot si són judicis negatius que generen actituds 
defensives que dificulten el procés autocrític, el bon debat, l’entesa i el feedback de grup. De 
totes maneres cal distingir entre afirmacions i judicis, les primeres poden ser vertaderes o 
falses i els judicis no, són simplement una opinió. 
 

Per això es recomana accions concretes com: 

1. Preparar el cos i l’emocionalitat. Cal estar relaxat, obert a escoltar. Si no és així val 
més deixar el tema per a un altre moment. 

2. Crear el context, explicitar primer la raó de la conversa per entrar en un pla de 
confiança. Recordar que es tracta de judicis ( opinions d’un altre i no de la veritat) i 
que no cal coincidir amb ells. 

3. No personalitzar ni etiquetar, menys encara amb caràcter negatiu. 
4. Estar obert a escoltar i fer-ho atentament. Repetir el que anem escoltant amb les 

nostres paraules. 
5. Indagar quan rebem un judici crític. Fer preguntes per treure la màxima informació. 
6. Legitimar el punt de vista de l’altri. Aquesta és una competència decisiva, actua com 

un dispositiu de seguretat. La legitimació busca fonamentalment comprendre perquè 
diu el que diu o perquè fa el que fa. És un posar-se al seu lloc encara que després 
calgui una reprovació. 

7. Evitar de dir o voler endevinar intencions dels altres. 
8. Acceptar punts d’entesa encara que n’hi hagi pocs, estar d’acord en alguna cosa que 

s’adoni que les diferències no són irreconciliables. 
9. Deixar temps per a respondre, no fer-ho d’immediat i així tenim temps per a 

reflexionar. 
10. Agrair, hem d’acabar les converses agraint  pel fet d’haver compartit judicis i discutir-

los. 
 

Per acabar també hem de tenir present que: 

1- L’ésser humà viu en permanent canvi, hi ha canvis  no controlable i altres 
sobre els quals es pot decidir.   

2- Les  persones tenim una gran força conservadora que es resisteix al canvi. 
També tenim forces transformadores que el faciliten; el canvi succeeix quan 
ens adonem que alguna cosa de la nostra vida personal  o professional no va 
bé i volem posar-hi remei ( consciència incompetent). Aquest és un  bon 
moment per a l’aprenentage * i en les sessions de formació podrem aprofitar 
per generar millores.  

3- La persona  té cinc dominis que ens poden ajudar a comprendre el seu fer i 
dir i a valorar la seva individualitat , són: 
 

3.1. La persona com a domini experiencial. Les nostres experiències són 
els components bàsics de la nostra vida. La reflexió ens pot ensenyar a 
viure les situacions  futures de forma diferent. 

3.2. La persona com a domini discursiu. Amb el llenguatge judiquem i 
elaborem discursos i diem molt del que som. 

3.3. La persona com a domini performatiu. La forma que actuem ens 
defineix. 
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3.4. La persona com a domini moral.  Cadascú té uns límits morals . És  
important captar aquests límits quan interactuem en grup. 

3.5. La persona com a domini emocional. Les emocions ens caracteritzen 
com a persones, tenim un camp emocional particular. L’emoció va per 
davant de la raó. Aquest domini és l’aspecte més rellevant davant el 
coaching i l’aprenentatge. El camp emocional és el factor que defineix 
els límits per a canviar i superar-se personalment. 
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4. Situar-se en la realitat del centre: Observar, Escoltar, Interpretar 
 

4.1.  Introducció  
 
Des de la perspectiva de la comunitat de pràctiques, és important que les persones 
participants entenguin i acceptin que són protagonistes, i responsables del coneixement que 
es va construint al centre.  Per tant, en un primer anàlisi del centre cal fer emergir veus molt 
personals i individuals que parlen de la seva tasca i funció com a docents, però  al 
mateix temps permeten donar,  des de diferents punts de vista,  visions col·lectives sobre el 
treball en grup i el propi context. 
 
Això implica que les activitats o instruments:  
 
• Han de presentar una vessant individual que es pren com a punt de partida per 

aconseguir una visió grupal que agrupa diferents punts de vista.   
• Han de donar veu al "jo persona" i promoure que apareguin les seves representacions 

sobre el seu context i la seva tasca educativa que permeti obrir els ulls cap a les 
fortaleses del col·lectiu i també les seves necessitats.   

 
Han de potenciar que la comunitat pedagògica es pregunti què és i què vol ser.   
 
 
 

4.2. Conèixer el context fent emergir totes les veus   
 

4.2.1. Protocol del professorat 
 
Els qüestionaris que es proposen a continuació són optatius; es pretén, només, donar una 
eina d’orientació.  
 
El professorat  formador, en funció del que hagi observat en el centre, pot decidir passar-los 
en la primera trobada amb el professorat assistent o programar una trobada prèvia. No es 
recomana deixar el qüestionari perquè el professorat l’ompli abans que comenci 
l’assessorament.  
 
Qualsevol qüestionari haurà d’adaptar les seves preguntes al tema que es tractarà en 
l’assessorament, perquè probablement interessarà conèixer uns o uns altres aspectes del 
seu context. 
 
El professorat formador podrà  prescindir del qüestionari i començar amb una activitat de  
coneixement del context - com la del Microrelat o la del Símbol- amb la qual es pretén 
esbrinar com estan vivint les professores i els professors la cultura del centre d’una manera 
menys agresta 
 
Si s’escau, una vegada estiguin els passos i els compromisos clars, l’equip de formació es 
reuniria amb el grup de professorat que vol formar-se. En aquesta fase, convé passar el 
qüestionari inicial. Amb aquesta informació, i amb unes tres setmanes per davant, abans 
d’encetar l’assessorament, el professorat formador podria acabar de perfilar la seva 
planificació. S’hauria d’afegir una pregunta sobre quin tema voldrien els i les participants que 
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focalitzés la formació i per què; així comprovaríem que no hi ha discrepàncies evidents entre 
el que ha demanat la direcció del centre i allò que vol realment aquells qui han de fer-la. 
 
És important que, si es decideix a fer ús de qualsevol tipus de qüestionari, la persona 
formadora faci un retorn al professorat assistent a l’assessorament dels punts més rellevants 
observats en el document. L’objectiu és que tothom que participi se senti escoltat, atès en el 
que fa, i que allò que realitza dins de l’assessorament tingui sempre una resposta. No s’ha 
de perdre de vista l’actitud que tota persona formadora hauria de tenir enfront d’aquest tipus 
de formació. 
 
S’ha de tenir cura també que qualsevol activitat que es porti a terme amb posterioritat al 
qüestionari no repeteixi o interfereixi en el que ja s’ha treballat o contestat d’alguna manera 
en el primer document. 
 
En un segon moment se’ls explicarien les característiques d’una formació com aquesta, en 
què s’uneix l’assessorament tradicional amb la metodologia de la pràctica reflexiva, i que 
compromet el professorat a posar en pràctica una actuació concreta de millora de la seva 
pràctica docent. És així com els avancem les idees i fins i tot les actituds que voldríem d’ells 
i elles quan iniciem la formació. 
 
Calendari: el primer contacte amb el professorat, si es fa, entrarà dins de les hores 
presencials de l’assessorament. Es pot fer a finals de setembre o la primera setmana 
d’octubre 
 
 

4.2.2. Qüestionari inicial 1 
 

Nom i cognoms  

Departament o seminari  

 
1. Situació administrativa (marca amb una X) 

Definitiu Expectativa Interí Substitut 

    

 
2. Anys d’experiència docent (escriu la xifra) 

A l’ensenyament públic A l’ensenyament privat Total 
   

3. Quant de temps fa que treballes en aquest institut?  
(escriu la xifra: anys o mesos) 

 

 
4. Quants grups fas a l’ESO Quines matèries imparteixes? 
Primer  

Segon  
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Tercer  

Quart  

 
5. Quants grups fas al Batxillerat Quines matèries imparteixes? 
Primer  

Segon  

 
6. Tens algun càrrec al teu centre?  

 
 
7. Com creus que són les dinàmiques d’aula a la majoria de grups on fas classe? 
(marca amb una X l’opció que creguis més adequada) 

Tothom treballa 
molt 

La majoria 
treballa molt, 
solament dos o 
tres es 
distreuen però 
no destorben 

Quatre o cinc 
no deixen 
treballar, però 
la majoria 
treballa bastant 

Poc alumnat 
pot treballar, la 
majoria ni 
treballa ni deixa 
treballar 

Costa molt que 
treballi algú 

     

Comentaris 

 

 
8. Quin tipus de problemes detectes més freqüentment en els grups d’alumnes on fas 
classe enguany? (marca amb una X l’opció que creguis més adequada) 

Motivació 
cap a 
l’estudi 

Actitud a 
l’aula 

Relació 
profe-
alumnat 

Capacitats 
intel·lectuals 

Problemes 
relacionats 
amb 
l’entorn 

Expectatives 
de futur Comprensió 

       

Comentaris 
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9. Hi ha algun grup especialment bo (del total de grups on fas classe), des del 
punt de vista acadèmic? (marca amb una X l’opció que creguis adequada) 

Cap Un Dos Tres Quatre Cinc 
      

Comentaris 

 

 
 
10. Quin tipus d’aprenentatges creus que hauria d’haver assolit l’alumnat dels 
teus grups per poder seguir millor les teves classes? 

 

 
11. Aquí tens diferents situacions de classe. En quina d’aquestes classes creus 
que hi ha condicions perquè l’alumnat aprengui més i millor? 
(Marca amb una X la columna que creguis que representa el tipus de funcionament de 
classe on les noies i els nois podrien aprendre més. Només pots marcar-ne una) 
S’explica el 
tema, la lliçó, la 
part teòrica, 
gairebé tot el 
temps de classe 
 
 
 
 
L’alumnat 
escolta en 
silenci i pren 
apunts. 
Després fa els 
exercicis 
d’aplicació, a 
casa seva 
majoritàriament 

Es combina 
molta explicació 
i alguns 
exercicis del 
llibre de text 
 
 
 
 
L’alumnat 
escolta en 
silenci i treballa 
individualment 

Es combina 
poca explicació 
i bastants 
exercicis. 
S’organitzen 
debats 
 
 
 
 
L’alumnat 
escolta 
l’explicació en 
silenci. Parla en 
el debat. Fa els 
exercicis 
individualment: 
a classe i a 
casa 

S’explica molt 
poc: es 
gestionen i 
dirigeixen 
moltes 
activitats. 
S’organitzen 
debats i 
posades en 
comú 
 
L’alumnat 
 parla 
ordenadament, 
intervé en 
debats i 
activitats a 
classe. 
Treballen 
individualment 

S’explica molt 
poc. Es 
gestionen i 
dirigeixen moltes 
activitats, debats 
i posades en 
comú, 
avaluacions i 
autoavaluacions 
 
L’alumnat 
parla, intervé i 
treballa en grup 

A B C D E 
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Comentaris 

 

 
12. Et satisfà el clima de convivència i de treball que hi ha en el teu centre? Per 
què? 

 

 
13. Hi ha algun aspecte dels que hem tractat en aquest qüestionari que et 
preocupa o que t’agradaria millorar? 

 

 
14. Què esperes d’aquest assessorament? 

 

 
15. Si vols fer-ne qualsevol observació, valoració i/o comentari... 

 

 
 
Nom de la parella formadora 
 
Adreça electrònica de cadascú  
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4.2.3. Qüestionari inicial 2 
 
Entrevista amb alguna professora o professor 
 
Nom: 
Àrea: 

 
1. L’arribada 
 Quan de temps portes a l’institut?  
 Quan vas arribar, com vas assabentar-te de “les coses” de l’institut? Et va resultar 

fàcil?  
 Com et trobes?  
 Per què? 
 

2. El centre. Escull una paraula de cada parella: 
fred/ calent 
bonic/lleig 
solitud/acompanyament 
avorrit/divertit 
impulsor/descoratjador 
eufòria/depressió 
dinàmic/estàtic 
lluminós/obscur 
Fàcil/difícil 
còmode/incòmode 
alegre/ensopit 
llibertat/submissió  
feixuc/lleuger 
activitat/passitivitat 

 
3. Càrrecs 
 Quina responsabilitat tens al centre? Quin treball comporta aquest encàrrec?   
 

4. Relacions, suport, etc.  
 Hi ha persones del centre que admires? Per què? 
 Hi ha persones del centre que et fan costat?  

 
5. Projectes de centre. En aquest moment hi ha algun projecte de centre en marxa? 

Quins?  Participes en algun? Com us organitzeu? 
 

6. Suport informàtic.  
 Utilitzes les eines informàtiques de què disposa l’institut? Quines? 
 Disposes d’algun suport informàtic per a l’aprenentatge: Moodle, intranet, etc. Quins?  

 
7. Elaboració de materials.  
 Elabores material propi en algun moment del curs?  

 
8. Treball per projectes.  

 Treballes per projectes en algun moment del curs? En quins cursos? 
 
9. Llibres de text.  

 Utilitzes molt el llibre de text?  Com l’utilitzes? 
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10. Gestió d’aula.  
 Com organitzes una sessió d’aula?  
 Si no surt res interessant, fer preguntes més concretes: Com organitzes 

l’ensenyament i l’aprenentatge de l’alumnat, a les classes: treballen individualment, 
en parelles, en petit grup, en grup classe, indistintament? Quant duren les 
explicacions? Per què?  

 
11. Coordinació interàrees.  

 Hi ha temes que treballes, de manera conjunta, amb professorat d’altres àrees? 
Quins? A quins nivells?  

 
12. Equips docents 

 En quins equips docents treballes aquest curs?  
 Hi ha coordinador o coordinadora d’equip docent? 
 Quins objectius tenen els equips docents? 
 Com valores el funcionament dels equips docents? 
 

13. Espais de discussió 
 En quin espai de discussió pedagògica et sents més a gust:  departament, equips 

docents, ...? 
 

14. Curs d’assessorament. 
 Participaràs en el curs d’assessorament.  
 Per què t’hi has apuntat? Què n’esperes, del curs?  

 
15. Altres .... 
 Hi ha alguna dinàmica de l’Institut que trobes especialment interessant, que fa que 

aquest centre sigui diferent, que impedeixi treballar, que fa que hi hagi bon clima .... ? 
Per què? 
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4.2.4. Les meves pors 
 
L’activitat persegueix compartir i desdramatitzar  les situacions, incidents, circumstàncies 
que preocupen o creen ansietat al professorat, tot fent-los veure que, en general, són 
bastant compartides. Permet que el professorat visqui acompanyat pels seus companys i les 
seves companyes en les fragilitats pròpies i normals de la seva doble condició de persones i 
docents. 
 
El procediment és molt senzill. Consisteix en proporcionar un full DIN A3 al grup de docents 
que fa la formació. Cada persona hi apuntarà la seva por, el seu neguit, etc. i doblegarà el 
full per tal que la següent persona no pugui veure el que ha escrit. El DIN A3 quedarà 
doblegat en forma d’acordió. 
 
Quan hagi apuntat la seva “por” l’última persona al full, aquest es desplegarà i se n’escriurà 
el contingut a la pissarra per tal de fer evidents les coincidències i aspectes complementaris. 
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4.2.5.  Qui ho diria. El símbol 
 

Nom del recurs Qui ho diria ... - El meu símbol - 

Descripció 

Primera part: activitat individual (5’). Reflexió sobre alguns trets 
d’identitat personals. Identificació amb  un símbol representatiu. 
Per tal d’aclarir el que es pretén, les persones formadores 
comencen explicant al grup el símbol que elles han triat i per 
què.  
 
Segona part: Activitat en petit grup (20’). Contrast, cada 
participant explica el seu símbol i per què l’ha triat. Escolta les 
explicacions de la resta del grup, tot comentant la seva sorpresa 
o el seu acord i trobant punts forts de cada persona.   
 
Per acabar,  una persona portaveu de cada grup presenta a la 
resta del professorat: les identitats triades, una síntesi d’allò que 
ha sorprès i els punts forts de cada persona. S’elabora una llista 
dels punts forts del grup que poden contribuir a la millora del 
treball col·lectiu.  
El professorat formador pot elaborar una fitxa de devolució: Així 
ens hem presentat.  

Moment del procés Moment inicial, quan es comença a treballar el Jo persona. És 
l’activitat de presentació de cada participant. Primera trobada. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Per a les persones formadores és la primera oportunitat de 
mostrar com els aspectes personals i professionals no es poden 
separar. La seva presentació ha de ser molt curosa: fortaleses i 
debilitats, mostrant-se com a igual, evitant tota referència a 
condicions d’excel·lència o superioritat.    

Pels participants és una activitat de presentació en el si d’un 
grup que ja es coneix des de fa temps. Es treballa el Jo 
persona, però, a més, s’introdueix l’element de contrast amb la 
resta del grup, que n’opina, aclareix i matisa les creences 
personals de cada membre.   

L’objectiu és provocar sorpresa, ajudar al coneixement més 
profund dels membres de la nova comunitat. La participació de 
les persones formadores facilitarà la creació de l’empatia, 
començarà a obrir el camí de l’acceptació i la integració en un 
grup aliè. La utilització d’un símbol és determinant per 
desencadenar comunicació. El fet de descobrir alguns trets 
íntims de les diferents personalitats  contribueix a crear  
confiança.   
 

Presencial/no 
presencial Presencial.  

Temporització total 45 minuts 

 Adaptació d’una activitat de Melief & Tigchelaar                                         
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Qui ho diria ... 
‘La pràctica reflexiva i jo’ 
 
Treball individual (5 minuts) 
 
Pensa en alguns dels teus  trets d’identitat  més característics i busca quelcom (objecte, 
planta, ...) que pugui ser un símbol representatiu  de la teva personalitat.  
 
Trets d’identitat de la meva persona:  
 

  ..... 
  ..... 
  ...... 
  ..... 

Símbol amb el que em puc identificar:     
 
Per què?  
 
 
 
Treball en grup (20 minuts)  
 
Intercanvieu breument la vostra reflexió individual: 

1. Expliqueu al petit grup per què heu triat aquest símbol.  
2. Escolteu a les altres persones del grup ajudant-vos de la plantilla que teniu darrere 

del full.  

Posada en comú (15 minuts) 
 
Un portaveu del grup presentarà a la resta del professorat: les identitats triades, una 
síntesi d’allò que ha sorprès i els punts forts de cada persona.  
 
Per acabar, ens preguntem:  
 
Quins d’aquests punts forts poden contribuir a la millora d’un treball col·lectiu? 
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La presentació del grup 
 

Escolteu les intervencions de les altres persones del grup. Preneu anotacions mentre cadascú explica la seva tria.  
Nom Símbol que ha triat Hi estic d’acord?  Què m’ha sorprès? Punts forts 
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EXEMPLE DE DOCUMENT DE DEVOLUCIÓ 

 
Així ens hem presentat 
Qui ho diria ...  
Hem escoltat les intervencions de les persones portaveus dels grups, tot contrastant amb el nostre punt de vista. Després hem analitzat els 
punts forts per començar a percebre els possibles pilars de la nostra comunitat:  

Nom Símbol  triat Per què? Hi estic d’acord?  Què ens ha sorprès? Punts forts 

aaa  
Ou 

Semblo feble, però, aguanto molt, en el 
fons sóc forta.  Ha sorprès la feblesa perquè sembla forta  Seguretat. 

bbb Olivera Tinc els peus a terra i capto molt bé les 
coses, domini de la situació ... Hi ha acord Reflexiu, ràpid, 

resolutiu. 

mmm Arbre Estic molt ben arrelada, vaig creixent i 
enfortint-me.  

Hi ha hagut una sorpresa general, però 
l’acord que va creixent.  Molt positiva. 

rrr Caixa d’eines Arreglo moltes coses i ho sé fer bé. 
Ajudo molt i m’agrada fer-ho No ens ha sorprès Dóna solucions. 

jjj Pollancre Perquè m’agrada el silenci, sóc tranquil 
i pacient.  

No ens ha sorprès, el seu silenci no és 
distant, és acollidor. Paciència. 

ddd Llanterna Sóc curiós i imaginatiu, vull descobrir 
coses,  a vegades agressiu.  

Que es vegi agressiu. No és agressiu, sinó 
que defensa amb passió les seves 
conviccions 

Imaginatiu, curiós. 

ccc Barca de rems Té a veure amb la navegació, el gust 
per la natura, amb anar acompanyat ... 

A més imaginatiu, acollidor, a vegades 
optimista Acollidor 

ggg Penell, 
(Rosa dels vents)  

Sempre escolto, podria semblar 
passota ... 

Hi ha desacord general que sembli 
passota 

Capacitat de 
concentració. 
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Nom Símbol  triat Per què? Hi estic d’acord?  Què ens ha sorprès? Punts forts 

nnn Azalea 

És una planta que aguanta molt en condicions 
dures. Quan està malament, amb una mica 
d’aigua revifa i es posa preciosa i fa unes flors 
molt boniques. És generosa.   

Hi ha sorpresa general, però acord amb la seva 
resistència  Disponibilitat 

sss Rellotge mecànic Organitzatiu, amb capacitat de planificació, 
necessitat de verbalitzar. Hi ha acord Bon organitzador 

 
 
DISCUSSIÓ EN GRAN GRUP: Quins d’aquests punts forts poden contribuir a la millora d’un treball col·lectiu? 
 
 

Al primer cop d’ull hi ha unanimitat: tots hi poden contribuir. Fent una anàlisi més profunda, arribem a prioritzar-ne alguns:  
 

1) Disponibilitat 
2) Paciència 
3) Capacitat d’organització 
4) Ser una persona positiva 
5) Ser una persona reflexiva i resolutiva.  
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4.2.6. Microrelats 
 

Nom del recurs Microrelats essencials (versió mixta) 

Descripció 

Primera part (no presencial). Entre la primera i la segona 
trobada cada participant escriu un microrelat que reflecteixi 
algun aspecte que consideri essencial i definitori del seu centre. 
És una tasca que s’ha d’enviar via moodle. És, també, una 
pràctica de familiarització amb l’entorn virtual.  

Les persones formadores han d’elaborar un document de 
devolució de la tasca amb la seva mirada, no experta, sobre el 
centre, prenent alguna frase o idea associada a cada relat. 
Després, es contrastarà amb la mirada experta del grup (veure 
annex).  

Segona part (presencial). Treball individual (7’) primer i, 
després, treball en parella (10’). Les persones formadores, 
mostren el seu document de devolució i proposen treball en 
parella. Cada parella rep un document amb dos microrelats, 
sense autoria, escrits per altres. Després de llegir-los 
individualment, han de trobar les idees definitòries del centre, 
segons el seu punt de vista, que surten en els textos. Després, 
ja en grup, consensuen aquelles paraules (poques) que millor 
defineixen el centre.  

Finalment, tot el grup consensua els trets definitoris del centre, 
algunes característiques susceptibles de millora i aquella  que 
més els preocupa.  

Moment del procés Treball no presencial entre la primera i la segona trobada. 
Primera activitat de la segona trobada. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Per a les persones formadores, una bona aproximació al 
coneixement del context del centre. La posada en comú de la 
activitat hauria de començar a establir vincles de pertinença al 
grup. 

Per a les persones participants, una emotiva interacció que 
esdevé en una molt bona comunicació. Reflexió sobre el seu 
centre, ordenació i priorització del seu coneixement: punts forts 
del centre i punts febles, susceptibles de millora.  

Treballar la construcció d’aquest coneixement,  d’una visió i 
objectius compartits contribueix a la formació de la nova 
comunitat de pràctiques.  

L’objectiu és que cada participant reflexioni tot aprofundint en el 
context en el qual es desenvolupa el seu treball docent i posa 
en evidència els vincles afectius que el lliguen a ell. Toca, 
doncs, sentiments, pas imprescindible per a la pràctica reflexiva. 

Presencial/no 
presencial Presencial o mixta (no presencial/presencial).  

Temporització total 
1h (Cal gestionar molt bé les intervencions. El debat 
desencadenat és molt intens. Obviar aquells trets d’identitat pels 
que no hi ha un acord força immediat)  
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Orientacions pel treball autònom.  
 
UN MICRORELAT ESSENCIAL 
 
Què és un microrelat 

 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. (Augusto Monterroso). 
 
Una mujer sueña con una preciosa casa en la que no vive nadie y un día pasa delante de 
esa casa: cúpula, tejado a dos aguas y porche. Se dirige hacia la casa, llama a la puerta y 
le abre lentamente ¡ella misma!, una mujer sonriente que es su réplica exacta.(Lorrie 
Moore, Como la vida ) 

¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque!, repite el segundo. ¡Orzad a 
estribor!, grita el capitán. ¡Orzad a estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado con el 
bauprés!, grita el capitán. ¡El bauprés!, repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, 
grita el capitán. ¡El palo de mesana!, repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia y 
los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no 
encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. (Ana María Shua, 
La sueñera). 

Són tres microrelats. Com veieu, un microrelat és una miniatura de relat, un conte 
mínim, una història fictícia amb tots els ingredients necessaris (personatges, espai, 
temps, punt de vista, trama) reduïts a l’essencial. Aquest subgènere narratiu neix amb el 
Modernisme i es desenvolupa en el període de les avantguardes, dintre d’una atmosfera 
artística que privilegia el minimalisme, les línees pures i la brevetat intensa. Actualment, 
el microrelat gaudeix d’una salut excel·lent, dintre de l’àmbit espanyol i hispanoamericà. 

 

La proposta 

La nostra proposta és que escriguis un relat d’aquestes característiques (entre sis i 
deu línies) que reflecteixi un aspecte que consideres essencial i definitori del teu centre i 
el pengis en el moodle com a tasca. A tall d’exemple, et mostrem el text que va escriure 
una companya d’un altre institut, fa ja alguns anys. 

La coordinadora de primer d’ESO va desplegar l’ordre del dia i va començar la reunió. 
Quan va tocar el timbre, jo notava una vaga sensació d’irrealitat. Tot mirant l’expressió 
perduda dels meus companys i companyes vaig intuir que no estava sola. Llavors, la 
coordinadora s’inclinà sobre el paper, agafà amb força la muntura de les seves ulleres i 
envermellí intensament. 

- Perdoneu, hem desenvolupat l’ordre del dia d’una reunió de fa dos anys. No entenc 
com m’he pogut equivocar de paper. 

http://mockingbird.creighton.edu/NCW/lmoore.htm�
http://mockingbird.creighton.edu/NCW/lmoore.htm�
http://mockingbird.creighton.edu/NCW/lmoore.htm�
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El meu institut 
 
Treball individual (7 minuts) 
 
Llegim dos dels microrelats que tenim en el full adjunt, els interpretem i trobem paraules 
clau que pensem que millor defineixen el tarannà del nostre centre.  
Podem, si és el cas, buscar paraules associades a una idea que surt en el relat.  
 
Treball en parelles (10 minuts)  
 
Intercanvieu breument la vostra reflexió individual. Busqueu afinitats i divergències en les 
vostres paraules clau i argumenteu-vos-les. Ho fem amb una limitació que és essencial 
pels objectius de l’activitat: podem interpretar el relat dels i de les altres, però no podem 
desvetllar el sentit del nostre 
 
Consensueu aquelles paraules que, segons el vostre criteri,  es corresponen millor  amb 
les característiques  del vostre centre i llisteu-les. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

Posada en comú (15 minuts) 
 
Escoltem el  llistat de  paraules de les diferents parelles. Consensuem aquelles que 
representen millor els trets d’identitat  del nostre centre. Ens hem de quedar amb  poques 
paraules.  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Fixem-nos en la llista comuna. Quines paraules indiquen característiques susceptibles 
de millora?  
 
 
 
 
 
De les característiques que representen, n’hi ha alguna que em preocupa 
especialment?   
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La nostra mirada als microrelats. T2 
 
Document de devolució de l’activitat no presencial.  
Així ho hem vist: els microrelats 
 
Tots són molt interessants, hi ha molta emoció. En volem compartir algunes idees:  

...  Aldarulls, tempestes, caos a la classe ..... 

... Alumnat desemparat  ... 

... Alumnat d’arreu del món ...  

... Algun interrogant ...  

... Desgast energètic, et xucla la sang .... 

... Poc reconeixement de les famílies .... 

... Poca valoració de la feina ben feta ... 

... Sector pertorbador ... 

... Hi ha malalts (alumnes i professorat) que es resisteixen .... 
 
... Tarannà integrador i acollidor ...  
... Grans possibilitats de canvi ... 
... Capacitat d’improvisar, d'emmotllar-se, de sortir-ne com es pot ... 
... Professorat protector, de molta qualitat humana ... 
... Professorat perseverant que té consideració, respecte i molta dedicació ... 
... Professorat que endolceix, que relativitza els problemes ...  
... Moltes ganes de viure, de gaudir .... 
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  per     per     per                                                                                  i fa que el centre sigui 

           
 
       i provoca 

 
que provoca     que  es manifesta amb          
en el professorat 
motivat    
 
                  amb 

 
    per part de                                                                       

 

 
                 i que rep                                    per part de                                               

IES X 

Tempestuós Inexplicable Surrealista Acollidor Integrador 

Un sector del 
professorat. 

Alumnat  
desemparat 

Consideració 
Respecte 
Dedicació 

Un grup de 
professorat  

Les situacions a 
classe són 
kafkianes. 

Sensació d’estar 
perdent el temps.  

Aldarull. 
Impermeabilitat 

enfront les 
actuacions. 

Desvalorització 
del treball del 
professorat 

Gran qualitat humana. 
Ganes de canvi i evolució. 
Capacitat d’improvisació 

enfront una realitat 
complicada. 
Perseverant 

Amb ganes de viure, de 
gaudir. 
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Document de devolució de l’activitat presencial.  
 
El meu institut. Així ho hem vist.... 
 
Primera part: Treball en parelles.  
Hem llegit individualment els dos microrelats que ens han assignat i després, en parella,  tot 
contrastant els nostres punts de vista, hem consensuat la llista dels trets més característics 
del nostre centre que han sortit de la lectura: 
 
M-J: 
Possibilitat de canvi. 
Severa resistència a entrar a les aules. 
Desorientació 
Burocràcia 
 
B-R: 
Professionalitat 
Inquietud social 
Angoixa 
 
L-J: 
Cooperació 
Il·lusió 
Frustració 
Sentiment d’estar ‘cremats’ 
 
G-JM:  
Caos, soroll 
Improvisació creativa. 
Recursos aprofitables 
Solitud per impotència 
 
Segona part:  Posada en comú 
Consensuem aquelles que representen millor els trets d’identitat  del nostre centre. El 
resultat ha estat: 
 

1. Possibilitat de canvi. 
2. Compromís professional i social 
3. Cooperació 
4. Il·lusió 
5. Creativitat positiva per resoldre els problemes 
6. Recursos aprofitables 
7. Està sol enfront l’entorn. El centre se sent impotent.  

 
Discussió en gran grup: D’aquestes característiques, n’hi ha alguna que em preocupa 
especialment? 
 

L’abandó institucional i familiar 
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4.2.7. Paisatge del meu centre 
 

Nom del recurs El paisatge del meu centre 

Descripció 

La proposta parteix de l’observació d’imatges  que ens 
suggereixin característiques del centre on treballem. Partim de 
primeres percepcions que donaran pas a conceptualitzacions 
a mida que anem avançant. Després de la primera tria de la 
imatge que recordi o que suggereixi alguna qualitat del centre i 
que es justifiqui explicant per què s’ha fet aquesta tria, en petit 
grup contrastaran les seves percepcions per tal d’arribar a 
acords en allò que es considera positiu i en allò que caldria 
millorar. En una tercera fase, en gran grup caldrà anotar els 
aspectes positius i els aspectes que caldria millorar. Arribats a 
aquest punt, es poden donar dues situacions: 

Situació A.- Hi ha coincidència generalitzada en l’anàlisi dels 
aspectes positius i en els de millora. Aleshores, la pregunta 
que caldria que responguessin  és: 

Hi ha algun àmbit que creieu que podria ser prioritari i 
susceptible de poder-lo treballar en equip?  

A partir d’aquest moment entraríem en la fase de treballar 
objectius i maneres de fer compartides, ja que l’acostament és 
encara molt ampli i caldria esmicolar : Què implica aquest 
àmbit? Quin tipus de pràctiques afecta? etc. 
Situació B.- No hi ha coincidència en l’anàlisi dels aspectes 
positius i en els de millora.Si fos així, hauríem de fer-nos una 
altra pregunta: 

Si són divergents, a què es podria atribuir aquesta 
diversitat de percepcions? 
Aleshores hauríem de treballar les diversitats de percepcions  
amb noves preguntes, nous esmicolaments, etc. fins trobar 
punts per començar a construir en grup. 

Moment del procés En uns primers moments d’acostament al context.  

Utilitat. Què 
desencadena? 

El treball amb símbols desencadena processos cognitius molt 
rics, ja que el símbol ajuda a expressar pensaments i 
sentiments, que d’altres maneres a vegades  resulten difícils 
de fer emergir. 
Desencadena una anàlisi que en un inici serà formulada 
metafòricament però que en el treball en grup prendrà formes 
més riques i matisades. 
Desencadena sentiments de pertinença a un mateix col·lectiu 
en posar en comú les mirades vers un mateix objecte. La 
recerca dels espais mentals coincidents alimenta la cohesió 
del grup. 
Inicia el camí cap a la definició de l’objectiu comú que es 
pretén treballar al llarg del curs.  

Presencial/no 
presencial Presencial 

Temporització total 50’  
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El paisatge del meu centre 
 
Treball individual (5 minuts) 
 
Trio la imatge que s’acosta més a la meva representació mental sobre el  centre. 
 
Per què has triat aquesta imatge? 
 

Treball en grup (30 minuts) 
 
Intercanvieu les vostres visions de centre i busqueu: 
 
En quins aspectes positius coincidiu? 
 
En quins aspectes a millorar coincidiu? 
 
 
 
 
 
 
 

Si hi ha coincidència en l’anàlisi dels aspectes positius i en els de millora, ens podríem 
preguntar: 
 
Hi ha algun àmbit que creieu que podria ser prioritari  per treballar-lo en grup? 
 
 
Què implica aquest àmbit?  
 
 
Quin tipus de pràctiques afecta? 
 
 
 
 
 
 
 

Treball en gran grup (10 minuts) 
 
Posada en comú. Mapa conceptual. 
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Treball en petit grup (30 minuts) 
 
En el cas que no coincidim en l’anàlisi dels aspectes positius i en els de millora, ens 
podríem preguntar: 
 
 
 
Si són divergents, a què es podria atribuir aquesta diversitat de percepcions? 
 
 
 
 
 
De tots els arguments exposats, buscarem coincidències, punts en comú. 
 
 
 
 
 
Aquests punts en comú es poden transformar en aspectes del nostre centre que 
necessitarien millora? 
 
 
 
 
 
En quin(s) àmbit(s) de treball emmarcaríeu l’aspecte que necessitaria millorar? 
 
 
 
 
 
 
Quin tipus de pràctiques afecta? 
 
 
 
 
 
 
 
Treball en gran grup (10 minuts) 
 
Posada en comú. Mapa conceptual. 
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4.2.8. Què veig, què sento 
 

Nom del recurs Què veig? Què sento? 

Descripció 
En aquesta proposta, el professorat fa una valoració del centre 
des de la perspectiva que ens ofereixen els sentits. 

Analitzant-ne les pròpies sensacions podrem començar a 
entendre el nostre entorn docent més immediat. 

Moment del procés 
En un primer moment de conèixer i fer emergir les veus en 
relació al context. 

També al final del procés com un instrument més de valoració 
personal de l’impacte que ha produït l’acció formativa. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Una anàlisi del centre des de les sensacions del veure i del 
sentir. La mirada i l’escolta, l’observació i allò que escoltem o 
allò que ens sembla que escoltem, poden ajudar a fer emergir 
sentiments i preconceptualitzacions que poden obrir camins cap 
a l’anàlisi més racional i estructurada del context, prèvia a 
l’acció formativa. 

L’aplicació en les darreres sessions de l’acció formativa  pot ser 
una eina útil per valorar personalment els efectes de la 
formació. 

Presencial/no 
presencial Presencial 

Temporització total 10’ 
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Què veig? Què sento? 
 

Treball individual (10 minuts) 
 
La mirada al meu centre: 
 
Miro amb ulls nous o miro amb ulls vells? 
 
Miro allò gran o  allò petit? 
 
Miro al lluny o  a prop? 
 
Miro amb intensitat o per sobre? 
 
Què hi veig quan miro allò gran? 
 
Què hi veig quan miro allò petit? 
 
Per què ho veig així? 
 
Què em diu mirar de la manera que ho faig? 
 
En relació al meu centre: 
 
Què em dic? 
 
Qui escolta a qui? 
 
Qui parla? 
 
Qui parla més fort? 
 
Qui escolta? 
 
Qui té veu? 
 
Què sento fort? 
 
Què sento fluix? 
 
Hi ha algú a qui no se sent? 
 
Què em diu escoltar de la manera que ho faig? 
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5. Fer conscient l'individu i el grup-centre de les seves fortaleses 
i necessitats 

5.1. Introducció 
 
En aquesta fase s'intenta evidenciar de manera més concreta el punt de partida dels 
membres del grup tenint en compte que formen part d'un mateix context. Es tracta de recollir 
experiències, bones pràctiques, observacions, posicionaments sobre aspectes 
pedagògics,... que serveixin per definir tant el punt de partida individual com la zona de 
desenvolupament institucional. 
 
Això implica : 
 

• Recollir experiències individuals que ajudin a construir el puzzle col.lectiu  
 
• Que la tasca individual sigui vista com a contribució indispensable a la funció 

educativa del centre  
 

• Orquestrar les veus per tal que el conjunt sigui més que la suma de les veus 
individuals  

 
• Partir de tot allò que els és conegut, familiar i compartit (espais de diàleg, pràctiques 

compartides per més d'un professor i que poden ser nuclis d'innovació i de 
construcció de coneixement compartit)  

 
• Contribuir a dibuixar una imatge col·lectiva de com el centre aprèn.  

http://phobos.xtec.net/practicareflexiva/pr/mod/resource/view.php?r=211�
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5.2.  Instrument: La meva professió i jo. 

 

Nom del recurs La meva professió i jo 

Descripció 

 
Primera part: activitat individual (10’). Reflexió sobre els 
sentiments i creences positives per les quals és docent.  
 
Segona part: Activitat en petit grup (20’). Contrast, tot 
posant de relleu els punts forts, les estratègies comunes i 
les discrepàncies.  
 
Per acabar, pluja d’idees sobre el que han descobert 
d’ells mateixos. Es proposa, també, escriure una reflexió 
personal, intima al diari.  
 

Moment del procés 

 
És una activitat que es treballa en la fase 1 de l’ESET, 
quan pretenem que s’activi la GESTALT. Segona 
trobada. 
 

Utilitat. Què desencadena? 

 
L’objectiu és que cada participant es vegi a si mateix com 
a persona i coma a docent i reflexioni, tot aprofundint, en 
el significat del seu estat actual.  
Durant aquesta reflexió han d’evidenciar-ne les 
emocions, els sentiments, les creences i les actituds 
personals que sustenten el seu treball docent: els pilars 
forts que els arrelen a la docència. El coneixement comú 
porta a compartir-lo i a la creació, conseqüentment, de 
l’empatia. El fet de compartir experiències, vivències, 
interessos comuns i de contrastar les diferències 
contribueix a crear comunitat i permetre la co-construcció 
entre iguals.  
 

Presencial/no presencial Presencial 

Temporització total 30 minuts 

 Adaptació d’una activitat de l’institut Gestalt de Barcelona. 

 



Àrea de Programes de Formació 
         Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 111 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

Activitat: La meva professió i jo 
 
 
Treball individual (10 minuts) 

 
 Què m’entusiasma de la meva professió?  
 
 
 
 Què em motiva per ser professora o professor?  
 
 
 
 
 Com a docent, què faig bé? 
 
 
 
 
 
 Quines estratègies utilitzo per aconseguir fer-ho bé? 
 
 
 
 
 
 
 Buscar una “cosa petita” que m’agradaria fer (a l’aula, com a profe) i encara no faig.  
 
 
 
Treball en grup (20 minuts) 
 
Intercanvieu breument la vostra reflexió individual i …. 
 
Busqueu estratègies o habilitats comunes que us permeten fer-ho bé. 
 

  ..... 
  ..... 
  ...... 
  ..... 

 
Busqueu coincidències en allò que us agradaria fer i encara no feu. 
 
 
 
 
 

 
I acabem: Què heu descobert sobre vosaltres com a docents?  
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5.3. Instrument: La meva activitat d’aula 
 

Nom del recurs La meva activitat d’aula  
 - Bones pràctiques -  

Descripció 

Treball no presencial. Entre la segona i la tercera trobada 
cada participant escull una de les activitats d’aula amb la 
qual té èxit. És una tasca que s’ha d’enviar via moodle. 
 
Treball presencial 
Primera part (grupal). Presentació de les activitats 
escollides. 
Els i les participants es divideixen en dos grups. Cada 
persona formadora serà observadora minuciosa del treball 
d’un dels grups (aquest aspecte és molt important de cara 
a l’elaboració del document de devolució). Cada participant 
explica l’activitat que ha escollit i els perquès del seu èxit. 
La formadora intervindrà, només, per destacar-ne les 
bones idees, i fer-ne un reconeixement públic o per 
introduir algun aspecte important de l’activitat que no ha 
quedat explicitat en la conversa. També, si s’escau, fent 
preguntes per fer aflorar les bones pràctiques.  
Segona part (individual). Reflexió sobre les activitats 
presentades. Cada participant reflexiona sobre les idees 
dels seus companys i companyes respecte la seva activitat 
i després analitza des de la seva pràctica les activitats dels 
altres. 
Tercera part (grupal). Busquen denominadors comuns.  
Tornen al grup inicial i tracten de trobar característiques 
comunes a les diferents activitats presentades.  
Quarta part (gran grup) Posada en comú: Quines bones 
pràctiques compartim?. Categorització.  
 
Les persones formadores han d’elaborar un document de 
devolució, síntesi de tota l’activitat.  

Moment del procés Treball no presencial entre la segona i la tercera trobada. 
Primera activitat de la tercera trobada. 

Utilitat. Què desencadena? 

Per a les persones formadores, el fet de conèixer les 
activitats amb antelació (han de penjar la fitxa com a tasca) 
permet fer una anàlisi de les bones pràctiques individuals, 
per tal de trobar aspectes comuns i començar a dissenyar 
el camí grupal cap a la millora docent. Com a 
dinamitzadores del grup, permet una preparació prèvia de 
la gestió de l’activitat i de la configuració dels grups.  
  
Per a les persones participants, contrast, descobriment de 
l’altre com a docent, descobriment de pràctiques 
compartides, empatia, posicionar-se en el lloc de l’altre. Fa 
evident la potència del treball cooperatiu. S’aconsegueix 
un bon ambient de confiança, fet que contribueix a arribar, 
progressivament, a una identitat de grup.  
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Presencial/no presencial Presencial o mixta (no presencial/presencial). Aquí 
presentem la versió mixta.  

Temporització total 
1h 30’ (Cal acotar els temps d’intervenció. Fàcilment, 
l’activitat porta el grup a debatre altres temes aliens a 
l’activitat). 
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Activitat: La meva activitat d’aula  
“Bones pràctiques” 
 
Treball autònom 
Pensa en una activitat que hagi “funcionat” bé a classe i amb la qual t’hagis sentit bé. A la propera trobada la presentaràs al grup –has de tenir 
present que la majoria del professorat no

Títol i nivell 

 és de la teva àrea– i explicaràs per què creus que ha funcionat. Abans, omple la petita fitxa adjunta i 
penja-la al moodle.  
 

Context Objectius Continguts que 
es treballen Descripció Per què funciona?  

Per què m’agrada? 
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Treball presencial  
La meva activitat d’aula 
 
Primera fase. Treball en petit grup (30’) 

1. Escolteu les intervencions de les altres persones del grup i preneu anotacions mentre cadascú explica la seva experiència. Intenteu 
aclarir possibles dubtes (“t’he entès quan deies ...”, “això per què ho fas?”) Us pot ajudar la taula següent: 

 
Títol, professorat Descripció, nivell, àrea, context ... Per què ens agrada? o Per què funciona? 
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Segona fase. Treball Individual (20’) 
1) Respecte a la meva activitat, en què ha estat bo compartir-la amb companys i companyes d’altres àrees? La seva mirada, m’ha suggerit 
noves idees o noves explicacions?  
 
 
 
 
2) Analitza les diferents activitats i compara-les amb la teva pràctica docent:  
 

Títol, curs, 
professorat 

M’ha resultat nou, 
interessant, … Jo també faig això…. Què podria incorporar a la 

meva pràctica? Com? 
Perquè crec que és una ‘bona 
pràctica’? 

1. 
 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 

    

3. 
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Tercera fase. Treball en petit grup (10’) 
Trobeu els denominadors comuns, educatius i didàctics, d’aquestes ‘bones pràctiques’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta fase. Posada en comú (15’) 
 
Hem escoltat les intervencions de les diferents persones del grup. Què tenen en 
comú? Per què funcionen? Traiem conclusions conjuntament per respondre: 
Quines bones pràctiques compartim? 

Aquestes bones pràctiques les podríem agrupar sota tres 
o quatre conceptes? 
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EXEMPLE DE DOCUMENT DE DEVOLUCIÓ 
 
ACTIVITATS COMPARTIDES    
“La meva activitat d’aula” 
 
Hem escoltat les intervencions de les altres persones del grup i després hem analitzat: què tenen en comú, per què funcionen .... 
 
Títol, professorat Descripció, nivell, àrea, context ... Per què ens agrada? o Per què funciona? 
 
 
 

Descripció 
d’objectes 

 
aaa. 

 

3r ESO, reforç, CA, Expressió oral 
 
El professor li diu a un noi o a una noia de la classe, a cau 
d’orella, una, dues o tres paraules. L’alumnat ha de descriure allò 
que el professor li ha dit. La resta del grup ha de fer-li preguntes. 
Es poden donar pistes. Ex: tren de rodalies __ __ __ 
 
La persona que l’endevina: +. Qui guanya: una piruleta. 

 
Els fa pensar. És competitiva: cal superar el company 
o la companya. Es veu la gent més llençada. És 
participativa. Fomenta la imaginació. Té una part 
lúdica. Cal descobrir ... un enigma. S’esforcen en 
endevinar. Segons el nivell, es poden triar unes 
paraules o altres. La pot fer tothom.  
Es poden agafar paraules associades a altres àrees.  

 
 
 
Anem a comprar  
 

bbb 

1r ESO, Aula d’ acollida, CA, Expressió oral en un context 
quotidià 
 
La professora organitza l’alumnat en grups o en parelles. Cada 
grup munta la seva botiga: queviures, fruiteria ... Amb imatges, 
llistat de paraules, rètols amb els preus... Tothom ha de fer dos 
papers: el de comprar i el de vendre i en diferents botigues. 
Objectiu: que parlin en una acció quotidiana. Salutació, comiat ...  

 
Poden parlar. És un joc: “l’aula deixa de ser aula”. Es 
fan preguntes en català. L’alumnat es deixa anar i hi 
participa. Es poden moure: intercanvi de papers. 
Manipulen: fotos, rètols, preus, ... S’han d’ajustar a un 
pressupost: els fa pensar. Tothom la pot fer.  

 
 
 

Observació de 
protozous 

 
ccc 

1r ESO, Estudi dels grups d’éssers vius – Regne Protoctists – Els 
protozous. Ciències Experimentals.  
 
L’alumnat ha d’utilitzar el microscopi, després de fer la preparació 
per veure els protozous. Han de mesurar la mida aparent dels 
protozous i s’han de fixar en: moviment, nutrició, reproducció, 
forma,... Amb l’ajuda del llibre, han d’intentar identificar els 
protozous.  

 
Es veuen els bitxets que es mouen. És una pràctica. 
Han de fer coses. Hi ha una mica més de llibertat que 
a l’aula. Es poden aixecar de manera controlada. 
Veuen que les coses que diu el llibre passen a la 
realitat. A vegades, hi ha emoció.  
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Títol, professorat Descripció, nivell, àrea, context ... Per què ens agrada? o Per què funciona? 
 
 
 
Qui ha robat les 

joies?  
 

ddd 
 
 

4t ESO, Db, AN, Expressió oral 
 
El professor presenta un dibuix: es pot veure l’interior d’una sala 
d’estar d’una mansió luxosa. Es veuen tres parets de l’habitació, 
la quarta correspon a la mirada de l’espectador”. S’explica una 
situació, uns personatges, ... les llums s’apaguen. Desapareixen 
les joies de l’amfitriona.  
En grup, seguint unes instruccions, han de tractar d’endevinar qui 
ha robat les joies, fent-se preguntes, fent comparacions, utilitzant 
expressions per donar l’opinió: jo crec que ... jo opino que ... . 
 

 
 
S’engresquen perquè interessa endevinar. Els fa 
pensar. Hi ha un enigma. Poden parlar. Treball en 
grup. En anglès, discuteixen. S’han de posar d’acord. 
Hi ha persones que hi posen sentiments. Fan servir 
molt vocabulari i es treballen diferents aspectes 
gramaticals i sintàctics.  

 
 
 
Categoria de las 

palabras 
 

eee 

3r C, molta diversitat, Castellà, Expressió oral en un context 
quotidià 
 
L’alumnat s’organitza en grups de dos o tres persones. Cada 
grup representa una categoria (nom, adjectiu, verb, ...). Cada cop 
que analitzem una paraula, un component del grup ha d’aixecar 
la mà o dir la categoria.  

 
És divertit. L’alumnat s’implica en alguna cosa.  
La novetat. Trencar rutines. És un joc. Tots hi 
participen. Hi ha discussió: contrast. Els fa pensar. 
Tothom la pot fer.  

 
 
 

Dibuixar un gerro 
fff 

1r ESO, Tecnologia.  
 
Poso un gerro al centre de l’aula. L’alumnat s’asseu al voltant. 
Només tenen llapis i goma d’esborrar. Els dono un DIN-A3. Han 
de fer un esbós del gerro. No saben què és un esbós, però jo no 
explico res. Alguns s’empipen, tiren el llapis, estripen el paper. Jo 
tranquil. Cada 5 minuts han de passejar per l’aula i veure el que 
fan els seus companys i companyes. Agafen idees. Després, 
quan tornen al seu lloc, tothom comença a dibuixar.  

 
És una classe divertida. Aprenen molt. Al final de la 
classe, tothom sap què és un esbós, cosa que no 
havien pogut aprendre a partir de la lectura del llibre 
de text.  
A vegades faig aquesta activitat amb la llum apagada. 
D’aquesta manera cadascú veu coses diferents i 
surten esbossos molt variats.  
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Títol, professorat Descripció, nivell, àrea, context ... Per què ens agrada? o Per què funciona? 
 
 
 
Lectura literària  

 
hhh 

 

Aula d’ acollida, CA. 
Defenso les activitats de lectura literària en veu alta (faules, 
rondalles, contes,...). La narració genera memòria, cosa que no fa 
un text descriptiu (això ho saben bé els publicistes que sempre 
intenten explicar-nos una història) No crec en les activitats 
meravelloses, crec en la bona planificació. El traç del curs ha 
d’estar molt clar i les activitats meravelloses han d’estar incloses 
en aquesta planificació, que ha de contemplar que de tant en tant 
es faci un projecte de síntesi 

 
 Quan llegeixes, sempre escolten. A les lectures 
surten moltes coses de la vida, d’altres móns, ...i es 
pot establir un bon diàleg Si el profe sap una mica de 
tot (es bo que els profes ho sàpiguen) llavors tens 
molts recursos per aprofitar aquesta activitat: 
preguntar, dialogar, recordar, pensar, relacionar, etc.  
 
 

 
Escenificació 

històrica 
iii 

1r BAT, Història 
 
Quan explico la revolució francesa ho faig de manera 
participativa. Cada alumne ha d’assumir un paper històric, 
desenvolupar-lo i escenificar-lo.  

 
És divertit. Es creuen el paper, s’impliquen, aprenen 
molt.  

 
 
 

una webquest  
 

jjj 

Qualsevol nivell, qualsevol temàtica, AN 
 
És una webquest, una activitat de recerca d’informació a Internet. 
Pot ser una activitat aïllada o formar part d’una unitat didàctica o 
un projecte. Es pretén emprar les TIC com a font d’informació, 
treballar individualment i/o en grup, processar dades i compartir-
les, despertar interès, motivació i curiositat. 

 
A l’alumnat li agrada treballar a Internet. No és una 
activitat molt freqüent. Amb aquesta activitat puc 
introduir continguts molt variats i integrar gramàtica, 
lèxic i funcions expressives (orals i/o escrites) sense el 
rebuig que de vegades provoca el llibre de text.  
 

 
Proporcionalitat i 

percentatges 
 

kkk 

 4t B (preparació món laboral) Matemàtiques.  
 
Treball molt pràctic amb les operacions bàsiques. Petites proves 
amb respostes molt simples. Jo explico, després fan exercicis, 
individualment o en parella. Després, juguem a ser prestamistes. 
Ho passem molt bé. Aprenen. Estic procurant explicar-los coses 
útils per a la seva vida diària.  
 

 
Tothom treballa!!! Està funcionant perquè m’he posat 
al seu nivell sense demanar-los massa.  

 

Després d’analitzar les activitats hem trobat els denominadors comuns, educatius i didàctics, d’aquestes ‘bones pràctiques’. I hem tret 
conclusions conjuntament per respondre: Quines bones pràctiques compartim? 
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Posada en comú dels dos grups: 
 

Bones pràctiques compartides 
 
  Integren tot l’alumnat 
  Tenen una part lúdica.  
  Motiven. Trenquen rutines.  
  L’alumnat participa del procés, se senten vinculats a l’activitat. 
  Fan coses, aprenen fent. 
  No són puntuals, sinó que duren en el temps. Tenen continuïtat. 
  Estan molt tutoritzades, ben guiades, tenen un sentit. 
  Són activitats de plantejament clar, creen expectació, interès ... 
  Obliga l’alumnat a responsabilitzar-se. 
  Es poden moure.  
  Tots poden treballar, cadascú al seu nivell. 
  Poden parlar en veu alta.  
  Es diverteixen 
  Els donen visions molt globalitzadores.  
  Moltes les fan en grup o en parella.  
  Descobreixen coses.  

 
 
 
 
Aquestes bones pràctiques les podríem agrupar sota tres 
o quatre conceptes? 
 

 
ÚTILS → tenen un objectiu clar 
 
MOTIVADORES → hi ha expectació 
 
PARTICIPATIVES→ les pot fer tothom 
 
MOGUDES→ poden parlar o aixecar-se  
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5.4. La plantilla DAFO com a instrument 
 

 
• LA PLANTILLA DAFO EN UN PLA DE MILLORA:  

 
L’anomenada plantilla DAFO forma part del procés que han de seguir alguns dels centres 
educatius adscrits a un Pla de Millora. Si les fases d’aquest procés es segueixen 
puntualment tal i com marca la Inspecció, la DAFO aniria immediatament després de l’ AGD 
i abans del disseny del Pla Estratègic: 
 
1. Avaluació Global Diagnòstica (AGD): anàlisi interna del centre. S’aplica sobre la gestió 
del currículum i la de l’organització del centre en general. L’AGD reflecteix el procés seguit a 
la seva elaboració i conté valors i judicis sobre els continguts avaluats. Avaluació feta pels 
inspectors o inspectores assignades.  
 
2. Plantilla DAFO. A partir dels resultats de l’avaluació anterior, s’elabora una plantilla on 
quedin identificades les debilitats (D), les fortaleses (F),les amenaces (A) i oportunitats (O) 
d’un centre educatiu. 
 
3. Disseny del Pla Estratègic. Aquest ha d’elaborar-se tenint en compte la informació 
obtinguda prèviament. Els punts que conté són: objectius, estratègies, activitats i recursos. 
 
4. Aplicació. 
 
5. Avaluació.  
 

• QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX? 
 

ÉS: l’anàlisi d’un centre educatiu que es fonamenta en la identificació, d’una banda, de les 
debilitats (D) i les fortaleses (F) que posseeix i, de l’altra, de les amenaces (A) i les 
oportunitats (O) que pot plantejar l’entorn. Té com a objectiu ajudar en la tria de les 
estratègies i les tasques més adequades del pla estratègic. 
 
Variables de l’anàlisi DAFO: 
 
Debilitat o punt feble (D): Factor intern d’un centre educatiu que pot limitar-ne la bona 
marxa i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats. 
Respon a preguntes com: Què s’hauria de millorar del centre? ... 
 
Amenaça (A): Factor de l’entorn que pot afectar la bona marxa d’un centre educatiu i la 
capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats. 
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot afectar la bona marxa de 
l’escola, incrementar els riscos o reduir-ne l’èxit? .. 
. 
Fortalesa o punt fort (F): Factor intern d’un centre educatiu que pot facilitar l’obtenció de 
bons resultats o esdevenir un avantatge. 
Respon a preguntes com: Què es valora del centre? De què estem satisfets del centre?... 
 
Oportunitat (O): Factor de l’entorn que pot representar per a un centre educatiu un 
avantatge o una possibilitat perquè millori el seu funcionament, els seus resultats o els seus 
serveis. 
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot facilitar l’obtenció de bons 
resultats o esdevenir un avantatge? 
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Tenint en compte, doncs, el context del qual parlem, intentem ara convertir aquesta plantilla 
diagnòstica en un instrument que ens serveixi, dintre de la formació en Pràctica Reflexiva, 
per esbrinar allò que els docents consideren ‘debilitat’ o ‘fortalesa’ al centre on treballen. 
 

Algunes consideracions:  
 

• Aquesta aplicació del document esmentat no té per què anar lligada a un Pla de 
Millora, ja que agafem només la seva naturalesa diagnòstica amb la finalitat d’obtenir una 
informació que ens serveixi igualment, independentment dels factors externs (administratius, 
burocràtics, polítics...).  
 

• Per aquesta mateixa raó, obviarem, de l’original plantilla DAFO, els apartats 
d’amenaces i oportunitats. 
 

• Dit això, pot resultat convenient canviar el nom de la plantilla (de DAFO passaria a 
DF), lligant-ho amb l’objectiu que perseguim i evitant caure en tecnicismes o noms que 
poden suposar un rebuig d’entrada. 
 
La proposta presentada aquí (veure següent apartat) és aplicable, sobretot, a aquells 
centres on no es segueix Pla de Millora o, encara que es segueixi, no condiciona la 
demanda d’assessorament. El motiu de tal matisació és que ens podem trobar amb centres 
on ja s’està confeccionant la DAFO. En aquest cas caldrà respectar, llavors, el seu procés, 
tot i que s’hauria de tenir en compte a l’hora de començar les nostres “negociacions” amb els 
responsables.  
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PROPOSTES D’INSTRUMENTS CONCRETS:  
 
GRAELLA 1 
 
Per omplir-la... 
Després de llegir acuradament els ítems presents en aquesta graella, marca al seu costat la 
teva opinió sobre com es treballen al teu centre.  
A la primera columna (D/F), indica si consideres que es tracta d’una DEBILITAT (en aquest 
cas escriuràs una D) o una FORTALESA (indicat amb una F).  
A continuació, a la segona columna (prioritats), assenyala, per ordre descendent ( de l’1 al 
10), les 10 DEBILITATS que més et preocupen (1: la que més ... 10: la que menys). 
Finalment, pots fer els comentaris /observacions que estimis oportuns a l’apartat final. 
 
Tingues en compte que... 
 
Debilitat o punt feble (D): factor intern d’un centre educatiu que pot limitar-ne la bona 
marxa i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats. 
Respon a preguntes com: Què s’hauria de millorar del centre? ... 
 
Fortalesa o punt fort (F): factor intern d’un centre educatiu que pot facilitar l’obtenció de 
bons resultats o esdevenir un avantatge. 
Respon a preguntes com: Què es valora del centre? De què estem satisfets del centre?... 
 
Gràcies per la teva col·laboració! 
 
 
 

ÀMBITS ÍTEMS 
Debilitat o 
fortalesa? 
(D/F) 

PRIORITAT  
(de l’1 al 10) 

Aprenentatge dels 
alumnes 

- Resultats d’aprenentatge assolits.   

 - Responsabilitat i cooperació.   
- Grau de motivació.    
- Grau d’autonomia assolida.   

Aula (*): treball - Anàlisi i valoració de la metodologia emprada.   
 - Diversificació d’activitats segons les necessitats.   

- Comprensió oral.   
- Lectura comprensiva.   
- Connexió dels continguts amb la realitat.   
- Potenciació del raonament.   

Aula: aspectes 
socio-afectius 

- Sensibilització multicultural i plurilingüística.   

 Gestió de les emocions a l’aula.   
Expressió de vivències, sentiments i opinions.   
Implicació en la resolució de conflictes a l’aula   

Centre: comunitat 
educativa 

- Traspàs eficient de la informació.   

 - Relació entre les persones del centre.   
- Implicació de les persones en nous projectes.   
- Funcionament de les activitats (curriculars i/o 
extraescolars) fora del centre. 

  

- Convivència: recollida i ús de suggeriments, presa de 
decisions. 

  

- Acollida del nou professorat.   
Centre: 
coordinació i 
participació 

Coordinació entre... 
- Departaments i seminaris (reunions, continguts, 
acords). 
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-Equips docents (seguiment de l’alumnat, tractament 
transversal dels aprenentatges). 

  

 - Professorat i altres tasques: especialista d’educació 
especial, personal del departament de psicopedagogia 
... 

  

- Primària-Secundària.   
- Professorat-alumnat-AMPA   
- Participació en l’elaboració de projectes i plans de 
centre. 

  

Recursos : acords - Impuls de projectes de millora o innovacions.   
 - Internalització de les innovacions (consolidació).   

- Potenciació del treball en equip del professorat.   
- Definició i bona difusió de normes clares.   

Recursos: 
planificació i 
avaluació 

- Plantejament transversal de les competències 
bàsiques. 

  

 - Seqüenciació dels continguts i procediments 
seleccionats per assolir els objectius curriculars. 

  

- Anàlisi dels resultats acadèmics per adaptar l’acció 
educativa. 

  

- Elaboració d’adaptacions curriculars.   
- Avaluació periòdica dels plans i projectes.   

Recursos: formació 
del professorat 

Formació en... 
- L’ús de noves tecnologies aplicables a la seva àrea 

  

 - Pràctiques educatives / didàctiques.   
- Estratègies de resolució de conflictes.   

Recursos: criteris 
pedagògics 

Aplicació de criteris pedagògics en... 
- L’assignació de la docència. 

  

 - L’adscripció de les tutories.   
- L’assignació de les coordinacions de nivell.   

Acció tutorial - Tutoria individualitzada: orientació.   
 - Tutoria de grup: informació, intercanvi de punts de 

vista, presa de decisions.  
  

 - Organització de l’alumnat per afavorir la participació 
(debats, assemblees de delegats i delegades...). 

  

 
OBSERVACIONS /COMENTARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Aula (*): treball 
NOTA JUSTIFICATIVA: 
Al qüestionari inicial (aquesta graella és una adaptació dels documents passats per part de 
la Inspecció per fer l’AGD), s’inclouen altres aspectes relacionats amb l’AULA. Aquí 
apareixen separats per la següent raó: personalment, considero que el que es preguntava 
feia especial incidència en la gestió individual de cada docent a l’aula. Tenint en compte que 
ja apareixen altres ítems que contemplen la possible coordinació entre les diferents matèries 
(organització de continguts, tractament transversal, anàlisi, seguiment i valoració del 
currículum. Etc.), he optat per separar aquest apartat ja que és possible que la o el docent 
consultat no sàpiga si es tracta exactament d’una debilitat o d’una fortalesa per 
desconeixement del que es fa en les classes que no el pertoquen directament. Així, doncs, 
podríem dir que la primera graella té com a finalitat obtenir una primera diagnosi global de 
centre, mentre que aquest afegit contempla una mirada més íntima, individual, per la qual 
cosa el posicionament de qui respon també és diferent. 
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S’ha de dir, però, que aquest segon qüestionari (al que anomenarem apèndix) es pot passar 
al mateix temps que el primer. 
 
 
APÈNDIX GRAELLA 1 
 

JO, COM A DOCENT, A L’AULA... 
 SÍ NO A VEGADES 
- Comparteixo els objectius amb el meu alumnat.    
- Tinc en compte la identificació dels coneixements previs del meu alumnat.    
- Comunico els criteris d’avaluació de la meva matèria.    
- Faig una síntesi periòdica del treball realitzat.    
- Diversifico les activitats i els recursos segons les necessitats de l’alumnat.    
- Faig servir únicament el llibre de text.    
- Treballem algunes vegades de manera cooperativa, en equip.    
- Potencio el treball autònom i la iniciativa creativa dels i les alumnes.    
- Organitzo puntualment el treball a l’aula.    
- Intento connectar els continguts i/o procediments amb la seva realitat.    
- Treballo la comprensió oral.    
- Paro atenció a la lectura comprensiva.    
- Potencio l’ús de les TIC per obtenir informació i/o exposar treballs.    
- Aplico la interacció amb l’alumnat.    
- Potencio el raonament dels i les alumnes    
 
OBSERVACIONS /COMENTARIS 
 
 
 

 
A partir d’aquestes graelles, es fa un buidat dels resultats:  
 

• Confrontant les columnes DEBILITATS / FORTALESES. 
 
• Extraient les 10 DEBILITATS prioritzades per la majoria dels consultats. 

 
Amb aquestes dades, podem començar a treballar fent un esmicolament dels aspectes que 
considerem oportuns. 
 
GRAELLA 2 
 
QÜESTIONARI PER PASSAR A L’ALUMNAT (voluntàriament per part del centre que fa la 
demanda d’assessorament). 
 
Instruccions per omplir la graella... 
 
Et demanem que valoris els següents ítems del 10 (molt satisfactori) fins a l’1 (gens 
satisfactori) a cadascun dels cinc apartats. 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració! 
 
1. Estic satisfet/a.  • per la informació rebuda.  

• per la convivència i cooperació en el centre.  
• per l’aprenentatge assolit.  
• per la resolució de conflictes a l’institut i a l’aula.  
• pel funcionament dels serveis.  
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2. Estic disposat/d   
... 

• participar en l’elaboració de projectes de centre i de 
les normes de convivència. 

 

• fer arribar els meus suggeriments de comú acord.  
3. A l’aula ... • m’agrada treballar amb llibres de text.  

• m’agrada treballa en grups.  
• m’agrada treballar en projectes.  
• m’agrada treballar en silenci.  
• m’agrada compartir coneixements amb el grup.  
• m’agrada aprofitar les noves tecnologies.  
• aprenc coses que puc relacionar amb la meva vida.  
• m’ensenyen com buscar la informació que necessito.  
• les sessions de tutoria son profitoses.  
• faig i/o m’agradaria fer propostes relacionades amb el 

funcionament de la tutoria. 
 

4. A l’institut ... • tinc l’oportunitat d’utilitzar els diferents espais d’aprenentatge.  
• tinc l’oportunitat de fer arribar els meus suggeriments.  
• puc participar en l’elaboració de projectes de centre i de 

les normes de convivència. 
 

5. El professorat ... • dóna informació sobre els objectius i els criteris d’avaluació.  
• té en compte els nostres coneixements previs.  
• proposa el repàs del treball realitzat.  
• proposa activitats diverses segons les nostres necessitats.  
• guia i orienta la feina.  
• potencia la nostra autonomia i creativitat.  
• organitza adequadament el treball.  
• està obert al diàleg amb nosaltres.  
• ens respecta com a persones.  
• ens ajuda a resoldre qüestions acadèmiques i/o personals.  

 
 
Observacions: 
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5.5. El joc de la mirada professional 
 

Nom del recurs El joc de la mirada professional 

Descripció 

Es tracta d’un PowerPoint amb imatges i línies de reflexió 
que activen les “competències  d’observació reflexives”.  
La imatge d’una professora desbordada per la situació de la 
seva classe conté elements provocadors que preparen a 
l’exercici de l’observació de classes del professorat 
participant. 
Aprofitem la llibertat de parlar sobre un dibuix per preparar el 
llenguatge de l’observació d’un o una professional reflexiva... 
Orientació per comentar les imatges: 
 
1. La cara de la professora per fer reflexionar sobre el seu 
“estat”. Els grups poden fer hipòtesi sobre la seva situació: 
“Qui és? Quina professió té? On es troba? Com es diu? 
(Alguns noms que ha rebut: Martirio, Dolors, Marga,. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La imatge de la classe. Es demana a les persones 
assistents que escriguin individualment els seus comentaris 
sobre aquella situació.  
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3. En grups petits, es fa el qüestionari sobre aspectes 
objectius d’observació: quines actituds físiques tenen els 
alumnes? Quin espai ocupa cadascú?... 
4. Finalment, obrim torn de paraula en el grup complert i la 
persona formadora ajuda a contrastar els comentaris 
espontanis amb el model d’observació objectiva tot seguint 
l’esquema de l’activitat de contrast de Ko Melief i 
Tiegchergard. 
Les professores i professors comenten divertits una imatge 
amb la que sovint s’identifiquen i que els recorda persones 
de la vida real.  
 
A través de la modulació dels comentaris que van sorgint 
s’ha de deixar ben clar que, com a observadors o 
observadores, no ens podem quedar mai al nivell de la 
“caricatura”. Quan observem atenem el “comportament” 
puntual, que pot fer riure o plorar, però que no etiqueta mai 
globalment la persona. “En aquest moment de la classe, 
tothom està desmotivat, xerren, no escolten, seuen malament 
i estan distrets però no són apàtics, xerraires o incapaços de 
fer res...” “La professora està d’esquena i la seva cara té 
signes d’abatiment però no “és un desastre, va a la seva 
bola”... “Jo em puc comportar així, però no sóc així...” 
L’activitat es pot concloure: quin objectiu de millora em 
plantejaria si jo fos aquesta professora? Temes possibles: 
gestió de la classe, la comunicació a l’aula, la creació de 
situacions motivadores per l’aprenentatge, el tractament dels 
comportaments i estereotips, etc... 
 
Aquesta activitat també es pot fer amb adolescents a la 
tutoria.   

Moment del procés Abans de fer observació d’actuacions enregistrades per 
persones del grup  

Utilitat. Què 
desencadena? 

Fer emergir una certa manera de parlar i de mirar la classe 
espontània, lliure i amb humor a partir de la qual treballem 
una nova mirada, un nou llenguatge d’observació 
professional “alliberat” de filtres, judicis i consells. Ajuda a 
superar la sensació d’aïllament del professorat i 
desdramatitza situacions problemes de la vida quotidiana de 
l’institut. També ajuda a explorar objectius de millora i de 
recerca adequats a la pràctica. 

Presencial/no 
presencial Presencial 

Temporització total  
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5.6. Instrument: Observació a partir del DAFO 
 

Nom del recurs Observació a partir del DAFO 

Descripció 

Presentem dues graelles d’observació basades en els 
documents DAFO dels plans de millora. Una en què el 
professorat pot valorar la seva actuació docent abans de 
començar el seu pla d’acció. L’altra en què l’alumnat ens diu 
com viu al centre i a l’aula la seva experiència d’aprenentatge i 
convivència. 
 
Primera graella: Es pot omplir de manera presencial. Es 
deixarien 15’ i després es podria comentar en petit grup (15’) i 
en gran grup (20’). Abans, però, s’hauria de comentar que 
farem aquesta activitat perquè vagin fixant-se en alguns 
aspectes de la seva aula i de la seva matèria. Es podria lliurar 
la graella amb antelació, si es veu convenient, o avançar-ne 
algunes observacions. 
 
Aquesta primera graella pot ajudar també a l’observació d’un 
company o companya o a la de la càmera de vídeo 
 
Segona graella: El professorat la passaria a l’alumnat en una 
sessió de classe. La poden contestar en 15’. Després, s’hauria 
de fer un buidatge dels aspectes que més han destacat com a 
positius i dels més negatius; aquests serviran al professor o 
professora per focalitzar el seu àmbit de millora. 

Moment del procés 

La primera graella es faria servir per a l’observació general o 
primera.  
 
La segona seria per copsar la valoració de l’alumnat abans de 
posar en pràctica el pla d’acció o el projecte, però també es 
podria passar després del projecte per detectar si ha estat 
eficaç el nou plantejament didàctic. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Com tota observació, aconsegueix que el professorat prengui 
consciència del que fa a l’aula o del que l’alumnat percep de 
les classes (Conscienciació 1). 
 
El fet de contrastar el que observa el professor o la professora 
amb el que diuen els i les alumnes pot enriquir encara més 
l’observació usual. 
 
En cas que es faci servir com a ajuda de l’observació amb 
càmera o la co-observació, pautaria determinats aspectes que 
poden ser interessants. 

Presencial/no 
presencial 

Primera graella: Presencial 
Segona graella: no presencial (el professorat amb els seu 
alumnat de la classe) 

Temporització total 50’ 
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JO, COM A DOCENT, A L’AULA... 
 SÍ NO A VEGADES 

Comparteixo els objectius amb l’alumnat.    

Tinc en compte la identificació dels coneixements previs dels i les 
alumnes. 

   

Els comunico els criteris d’avaluació de la meva matèria.    

Faig una síntesi periòdica del treball realitzat.    

Diversifico les activitats i els recursos segons les necessitats de 
l’alumnat. 

   

Faig servir únicament el llibre de text.    

Treballem algunes vegades de manera cooperativa, en equip.    

Potencio el treball autònom i la iniciativa creativa dels i les alumnes.    

Organitzo puntualment el treball a l’aula.    

Intento connectar els continguts i/o procediments amb la seva realitat.    

Treballo la comprensió oral.    

Paro atenció a la lectura comprensiva.    

Potencio l’ús de les TIC per obtenir informació i/o exposar treballs.    

Aplico la interacció amb l’alumnat.    

Potencio el raonament dels i les alumnes    

 
Observacions / Comentaris: 
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QÜESTIONARI PER PASSAR A L’ALUMNAT 
 

Instruccions per omplir la graella... 
Et demanem que valoris els següents ítems del 10 (molt satisfactori) fins a l’1 (gens 
satisfactori) a cadascun dels cinc apartats. 

 
Estic satisfet/a.. • per la convivència i cooperació en el centre.  

• per l’aprenentatge assolit.  
• per la resolució de conflictes a l’ institut i a l’aula.  
• pel funcionament dels serveis.  

Estic disposat/da a.. • participar en l’elaboració de projectes de centre i de les 
normes de convivència. 

 

• fer arribar els meus suggeriments de comú acord.  
A l’aula ... • m’agrada treballar amb llibres de text.  

• m’agrada treballa en grups.  
• m’agrada treballar en projectes.  
• m’agrada treballar en silenci.  
• m’agrada compartir coneixements amb tothom.  
• m’agrada aprofitar les noves tecnologies.  
• aprenc coses que puc relacionar amb la meva vida.  
• m’ensenyen com buscar la informació que necessito.  
• les sessions de tutoria son profitoses.  
• faig i/o m’agradaria fer propostes relacionades amb el 

funcionament de la tutoria. 
 

A l’ institut ... • tinc l’oportunitat d’utilitzar els diferents espais d’aprenentatge.  
• tinc l’oportunitat de fer arribar els meus suggeriments.  
• puc participar en l’elaboració de projectes de centre i de les 

normes de convivència. 
 

El professorat ... • dóna informació sobre els objectius i els criteris d’avaluació.  
• té en compte els nostres coneixements previs.  
• proposa el repàs del treball realitzat.  
• proposa activitats diverses segons les nostres necessitats.  
• guia i orienta la feina.  
• potencia la nostra autonomia i creativitat.  
• organitza adequadament el treball.  
• està obert al diàleg amb nosaltres.  
• ens respecta com a persones.  
• ens ajuda a resoldre qüestions acadèmiques i/o personals.  

Observacions / comentaris: 
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5.7. Instrument: Mirem un vídeo. Assagem l’observació 

 

Nom del recurs Mirem un vídeo. Assagem l’observació 

Descripció 

 
Es necessita un vídeo de 5 o 10 minuts (millor 5) d’una 
sessió d’aula on es vegin clarament els procediments que 
utilitza el o la docent i la resposta que en dóna l’alumnat. 
Aquesta activitat té una petita “trampa”. Per això, cal 
repartir els fulls a mesura que es necessitin. 
 
Primera part: Es fa una primera visualització del vídeo i, 
sobre el primer full, una reflexió individual (5’) i contrast en 
petit grup (10’). La parella formadora no donarà cap 
indicació.  
  
Segona part: Una de les persones formadores 
(mentrestant, l’altre, reparteix el segon full) farà, a la 
pissarra, una taula que ajudarà a fer l’anàlisi del resultat de 
l’observació del vídeo, fent percebre la diferència entre fets 
i valoracions. Entre tot el grup, s’ompliran les columnes. Es 
veurà que pràcticament tothom ha fet valoracions.  
 
És el moment d’explicar què és important extreure d’una 
observació i per a què. 
 
Per acabar, es torna a passar el vídeo proposant-los que 
anotin les noves observacions. Es farà la posada en comú 
(segona taula del full 2) a la pissarra.  
  

Moment del procés 

Abans de fer la primera observació general o 
immediatament després d’haver-la fet.  
Amb la primera opció ens avancem a l’aparició del 
problema i amb la segona els participants ja hauran 
experimentat i, per tant, hauran aparegut els problemes.  
En qualsevol cas, abans que s’hagi explicat res de 
l’observació.  

Utilitat. Què desencadena? 

 
Per a les persones formadores és un instrument que 
serveix per explicar les característiques d’una bona 
observació.  
Per a les persones participants, ajuda a entendre i 
interioritzar com es fa una bona observació, acotant 
l’atenció en aspectes molt concrets de la pròpia actuació.  
 

Presencial/no presencial Presencial.  

Temporització total 40 minuts. 
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Activitat: Mirem un vídeo. 
‘Assagem l’observació’  
 
Primera part

Treball individual (5 minuts) 

.  
1. Mira atentament el vídeo que passarem a continuació. Després:  
 

Què has observat? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball en grup (10’)  
 
Formeu petits grups, amb el criteri que s’haurà explicat. Comenteu si hi ha diferències i/o 
similituds entre les vostres observacions. Feu un llistat amb totes les aportacions del 
grup.  
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Segona part.  
 
2. Intenteu classificar el què hem observat: 

Fets Valoracions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Tornarem a passar el mateix vídeo. Després:  
 
Treball en grup (10 minuts) 
Recull de totes les aportacions del grup: Què hem vist? Què deien? 

Fets Evidències dels fets 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Per acabar, intentarem respondre:  

• Quin és l’objectiu de l’observació?  
• Per tant, com ha de ser una bona observació de l’activitat docent? 
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5.8. Instrument: Pre-T al fòrum. 
 

Nom del recurs Pre-T al fòrum  

Descripció 

 

L’activitat neix després de la primera trobada, en el treball 
no presencial, com una pràctica de Moodle: ús del fòrum.  

Es proposa una lectura senzilla i curta, apropiada al 
moment en que ens trobem. Es demana fer-la amb la fitxa 
de lectura (O. Esteve i descripció: I. López).  

Es planteja un debat al fòrum a partir de la selecció d’un 
paràgraf significatiu (veure exemples).  

És prescriptiu, com a treball no presencial, fer almenys una 
intervenció al fòrum. 

Cal fer-ne una bona dinamització. Recomanem considerar 
les orientacions descrites a: sobre l’ús dels fòrums i sobre 
la resposta del formador o formadora (document 
Recomanacions sobre l’estructura, el funcionament i la 
dinamització de l’entorn virtual Moodle, professorat de 
Matemàtiques, Formació en la PR, juny 2007).  

Moment del procés 
Abans de començar el Pla d’acció. Treball no presencial 
entre les primeres trobades. Posada en comú, mostra de 
conclusions o primera activitat de la següent trobada 
presencial.  

Utilitat. Què desencadena? 

 

Discussió: persones que no tenen temps per trobar-se, 
tenen un espai de discussió que s’allarga en el temps. 
Permet respostes ajornades, reflexionades. Els punts de 
desacord provoquen reflexió i aquesta, a vegades, el canvi 
de punts de vista. 
Desinhibició: persones que els costa molt parlar al grup, 
s’esplaien en el fòrum.  
Contribueix a l’arrelament de la comunitat: les persones 
participants tenen que argumentar, amb respecte, la seva 
posició davant les idees del paràgraf, s’obren, es donen a 
conèixer, han d’escriure reflexionant ... 
 

Per les persones formadores: dona informació del grup, 
del context, de les preocupacions individuals ...  
Valorar, agrair, encoratjar les aportacions contribueix a 
crear un clima de familiaritat i de seguretat.  
Sempre es poden trobar punts d’acord. És, per tant, una 
eina d’ajuda en l’acompanyament cap a la formulació de 
l’objectiu compartit.  

Presencial/no presencial No presencial 

Temporització total Tot el temps entre una trobada i la següent trobada 
presencial 
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Lectures       EXEMPLE 1 
 
Tema de debat al fòrum  Acotar un paràgraf  
 
 
 
1. Document: Pacte nacional per a l’educació. Debat curricular. Presentació. 

 Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Barcelona, abril de 2006 
 
Què m’ha sorprès de la lectura? Per què ? 
 
 
 
 
He trobat idees rellevants per a mi? 
 
 
 
 
Ha suscitat noves preguntes ? Quines ? 
 
 
 
 
 
 
PER PARTICIPAR AL FÒRUM: ens centrarem, per acotar-ho, en aquest paràgraf. Per 
ajudar, en la dinamització de la participació, formulem algunes preguntes però, naturalment, 
poden ser moltes més ... 

El nostre sistema educatiu, de la mateixa manera que altres sistemes educatius del nostre 
entorn, està molt compartimentat en àrees, matèries i assignatures i aquest model no 
contribueix a la formació integral de les persones. Cal ajudar l’alumnat a construir des de 
cadascuna de les àrees els coneixements que la nostra societat consensuï com a bàsics. 
Aquests coneixements haurien de ser models, trames d’idees, valors i procediments molt 
bàsics i transferibles (és a dir, que expliquin molts fets o que serveixin per a actuar en 
situacions ben diverses). Semblantment, cal promoure el “diàleg disciplinari”, és a dir, 
connectar el tot i les parts, els fets i les diferents maneres de mirar-los i interpretar-los. 
Implica incloure en les “disciplines escolars” procediments i espais per a aprendre a tenir en 
compte punts de vista diversos i establir connexions i relacions, tenint en compte la 
complexitat dels problemes de la vida." 

Què en penso?  
Sobre la meva pràctica, quines preguntes em planteja? 
En què hi estic d’acord? En què no hi estic d’acord?  
M’ha suggerit noves idees per actuar a l’aula?  
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Lectures       EXEMPLE 2 
 
Tema de debat al fòrum  Acotar un paràgraf  
 
 
2. Ensenyar a aprendre: una vella aspiració amb noves coordenades. 
 Carles Monereo. ESCOLA CATALANA, GENER 2001, Nº 376. 
 
 
Què m’ha suggerit la lectura? Per què ? 
 
 
 
 
 
 
 
He trobat idees rellevants per a mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha suscitat noves preguntes ? Quines ? 
 
 
 
 
 
PER PARTICIPAR AL FÒRUM: ens centrarem, per acotar-ho, en aquest paràgraf. Per 
ajudar, en la dinamització de la participació, formulem algunes preguntes però, naturalment, 
poden ser moltes més ... 
 
A “aprendre a aprendre” s’ensenya dins el currículum 
No és possible “pensar en el buit”. Quan pensem ho fem sobre algun contingut i aquest 
contingut té una forta influència sobre la manera en què es pensa. En aquest sentit el 
pensament està sempre ancorat, enganxat a algun contingut. Com, si no, s’explica que 
alumnes que tenen dificultats per atendre i recordar les explicacions del professorat, mostrin 
una atenció i una memòria tan proverbials quan juguen amb videojocs o expliquen una 
pel·lícula en què intervé el seu actor preferit? 
 
Què en penso? 
Sobre la meva pràctica, quines preguntes em planteja?  
En què hi estic d’acord?  
En què no hi estic d’acord?  
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Lectures       EXEMPLE 3 
 
Tema de debat al fòrum  Acotar un paràgraf  
 
 
3. Política y práctica de un fenómeno global. 
 Terry Wrigley, Cuadernos de Pedagogia nº 339.  
 
 
Què m’ha aportat la lectura? Per què ? 
 
 
 
 
 
 
 
He trobat idees rellevants per a mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha suscitat noves preguntes ? Quines ? 
 
 
 
 
 
PER PARTICIPAR AL FÒRUM: ens centrarem, per acotar-ho, en aquest paràgraf. Per 
ajudar, en la dinamització de la participació, formulem algunes preguntes però, naturalment, 
poden ser moltes més ... 
 
El currículo no es un paquete que haya que “dar” sino un espacio para trabajar juntos 
con el fin de hallar y crear significados. Los partidarios de la mejora de la escuela no 
debemos dar por sentado el currículo. En nuestro proyecto, el rediseño del currículo para 
unos tiempos cambiantes, debe ser un empeño fundamental.  
 
Què en penso? 
Sobre la meva pràctica, quines preguntes em planteja?  
En què hi estic d’acord?  
En què no hi estic d’acord?  
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Lectures       EXEMPLE 4 
 
Tema de debat al fòrum  Acotar un paràgraf  
 
 
4. Es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender. 
 Philippe Meirieu, Cuadernos de Pedagogía nº 373.  
 
 
Què m’ha sorprès de la lectura? Per què ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
He trobat idees rellevants per a mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha suscitat noves preguntes ? Quines ? 
 
 
 
 
 
PER PARTICIPAR AL FÒRUM: ens centrarem, per acotar-ho, en aquest paràgraf. Per 
ajudar, en la dinamització de la participació, formulem algunes preguntes però, naturalment, 
poden ser moltes més ... 
 
 …. Sí, las clases son hoy en día sitios donde hay más tensión y menos atención. Y es 
evidente que esto causa problemas a los enseñantes. El peligro es que hay quien piensa 
que basta con gritar, con ser autoritario, mientras que en realidad es mucho más difícil que 
esto. Lo que hace falta, pienso yo, es crear marcos, situaciones, que permitan a los 
niños aprender a hacer aquello que no hacen delante del televisor, es decir, a 
concentrarse, a estar atentos, a trabajar sobre cosas que requieren tiempo y hacer del 
tiempo un aliado y no un adversario, es decir, no estar en la inmediatez…  
 
Què en penso? 
Sobre la meva pràctica, quines preguntes em planteja?  
En què hi estic d’acord?  
En què no hi estic d’acord?  
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Lectures       EXEMPLE 5 
 
Tema de debat al fòrum  Acotar un paràgraf  
 
 
4. Es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender.  
Philippe Meirieu, Cuadernos de Pedagogía nº 373.  
 
 
Què m’ha suggerit la lectura? Per què ? 
 
 
 
 
 
 
He trobat idees rellevants per a mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha suscitat noves preguntes ? Quines ? 
 
 
 
 
 
PER PARTICIPAR AL FÒRUM: ens centrarem, per acotar-ho, en aquest paràgraf. Per 
ajudar, en la dinamització de la participació, formulem algunes preguntes però, naturalment, 
poden ser moltes més ... 
 
 … Los niños de hoy en día son muy curiosos, pero viven en una sociedad en la que hay 
una aceleración fantástica, estimulaciones extraordinarias, un estrés considerable y también 
una fatiga psicológica y física; se sabe que los niños en la escuela están cansados, duermen 
cada vez menos. No hay disminución ni de su nivel ni de su cultura, pues hoy conocen 
muchas más cosas, aunque sea un poco más superficialmente. En cambio, sí hay una 
disminución de la capacidad de atención, de concentración y de focalización porque viven 
en la sociedad del zapping y reciben una cantidad considerable de información…  
 
 
Què en penso? 
Sobre la meva pràctica, quines preguntes em planteja?  
En què hi estic d’acord?  
En què no hi estic d’acord?  
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Lectures       EXEMPLE 6 
 
Tema de debat al fòrum  Acotar un paràgraf  
 
 
5. Veintisiete mil euros. 
 Miguel Ángel Santos Guerra, La Opinión, julio 2007 
 
Què m’ha aportat la lectura? Per què ? 
 
 
 
 
 
 
He trobat idees rellevants per a mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha suscitat noves preguntes ? Quines ? 
 
 
 
 
 
PER PARTICIPAR AL FÒRUM: ens centrarem, per acotar-ho, en aquest paràgraf. Per 
ajudar, en la dinamització de la participació, formulem algunes preguntes però, naturalment, 
poden ser moltes més ... 
 
 … Les diría que ésta es una profesión que se ejercita en equipo y que de todos los 
compañeros se puede aprender y que de todos se puede recibir ayuda. Les diría, eso sí, 
que se trata de una tarea difícil esforzaba, paciente y concienzuda. Nada fácil. Les hablaría 
de las dificultades porque no deben ser ingenuos, pero les diría que las dificultades 
espolean a los buenos profesionales… 
 
Què en penso? 
Sobre la meva pràctica, quines preguntes em planteja?  
En què hi estic d’acord?  
En què no hi estic d’acord?  
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5.9. Instrument: El meu/ la meva professora ideal 
 

Nom del recurs El meu/ la meva professora ideal 

Descripció 

Primera part: activitat individual (5’). Es convida al 
professorat en formació, a través d’un procés de fantasia 
guiada, a recordar el seu o la seva professora ideal, i a 
intentar recollir els trets que l’identificaven en forma de 
pluja d’idees. 
 
Segona part: Es recullen les seves intervencions, es van 
agrupant directament en quatre rols i es demana que els 
identifiquin. 
El procés de categorització també el poden fer les 
mateixes persones participants i després es comparen les 
petites divergències. Aquest procediment requereix de més 
temps, i la persona formadora haurà de valorar si un 
procediment o l’altre aporta molt més.  
 
Aquesta primera activitat els prepara per a fer l’última fase 
on es pregunta pels trets característics del professor/a 
ideal per al seu centre concret, amb l’argumentació que 
servirà per a obrir un petit debat.  

Moment del procés En el moment previ a definir l’objectiu compartit 

Utilitat. Què desencadena? 

Aquesta senzilla activitat té una primera funció orientadora 
sobre els diferents rols que exigeix la tasca docent i la 
necessitat de formar-se en tots ells. 
 
Per altra banda els fa conscients de la importància que 
adquireix per a la persona (des de la seva visió d’aprenent) 
de la figura de la o del bon pedagog, davant dels altres 
rols.  
També els fa conscients de la importància d’alguns rols 
més descuidats com són els rol del docent com a persona 
que aprèn i el del membre d’un col·lectiu o centre.  
 
La darrera pregunta demana una reflexió sobre referents 
concrets reals i ens obliga a estudiar paràmetres de centre 
vers paràmetres d’aula i a la inversa.  

Presencial/no presencial Presencial.  

Temporització total 45 minuts 

                                                         Adaptació de d’una activitat de Melief & Tigchelaar 
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Activitat 
“El meu/ la meva professora ideal” 
 
Treball individual (5 minuts) 
 
Intenta recordar el professor/professora que per a tu va ser especialment bo.  
 
 
Després anota a mode de pluja d’idees els trets característics d’aquest o aquesta 
professor/a ideal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posada en comú (15 minuts) 
 
Es recullen les aportacions de les diferents persones a la pissarra.  
 
La mateixa persona formadora va agrupant les diferents competències en els quatre rols 
bàsics del docent o es demana que les persones participant facin el procés de 
categorització: 
 

- Rol de persona experta en la matèria 
- Rol de pedagog o pedagoga 
- Rol de didacta 
- Rol de docent en constant procés de formació (investigador/a de la pròpia pràctica 

docent) 
- Rol de docent com a membre d’un centre 

 
Treball individual (5 minuts) i posada en comú ( 30 minuts) 
 
Quins són els trets per a vosaltres més significatius que hauria de tenir el/ la 
professora ideal per al vostre centre)? 
 
Argumenteu les vostres aportacions.  

 

El meu/ la meva 
professor/a ideal 
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5.10. Instrument: La meva aula ideal 
 

Nom del recurs Les aules, espais d’aprenentatge i comunicació 

Descripció 

 
Sota aquest epígraf presentem quatre propostes que 
poden ser treballades en moments diferents del procés 
formatiu. 
 
Proposta 1. La meva aula ideal 
 
Dinàmica individual i de gran grup. 
Partirem d’imatges d’aules buides molt diverses quant a 
distribució de mobiliari, quant a materials exposats, etc.  
Es vol focalitzar amb els materials i amb els espais que 
configuren un determinat estil d’aprendre, ensenyar i 
comunicar-nos. 
Els i les participants han de triar una imatge que s’acosti al 
que pensen que és la seva aula ideal i en forma de roda 
ensenyaran la imatge i justificaran el perquè de la seva 
tria. 
D’aquesta verbalització sorgiran creences, pensaments 
pedagògics, constructes mentals, estils d’ensenyament 
diversos, etc., el conjunt dels quals pot ser material per 
treballar-lo en futures sessions amb objectius diversos. 
La verbalització de l’aula ideal de cada participant 
provocarà un debat que haurem d’aconduir cap a una 
definició grupal, en forma de redactat únic, susceptible de 
modificació en futures sessions en què es vulgui treballar 
des d’aquí. 
 

Moment del procés Dins del conjunt d’activitats que poden ajudar a començar 
a definir objectius compartits.  

Utilitat. Què desencadena? 

 
En les persones participants pot desencadenar una visió 
coherent entre els significats d’uns determinats espais i les 
pràctiques que s’hi desenvolupen.  
 
També produirà reflexió i contrast entre allò que li 
suggereix la imatge i la realitat concreta material de la seva 
aula. 
 
La reflexió pot anar una mica més lluny i contrastar: 
1.Imatge presentada 2.La seva aula real i 3.L’estil de 
tasques docents que s’hi desenvolupen. 
 
Aquest tipus d’activitat pot donar peu a fer conscient que 
els mitjans i els recursos materials de què disposa un 
centre, tot sovint estan molt allunyats de l’alumnat. 
D’aquesta reflexió en poden sortir d’altres en relació a: 
com afavorim situacions d’aprenentatge dins de l’aula, 
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quins rols atorguem als materials, com ens hi relacionem, 
hàbits de treball, etc. 
 
L’objectiu de la proposta 1 és posar en comú, en veu alta, 
unes creences i un estil pedagògic partint de l’observació 
d’una imatge, per tal d’anar configurant elements de 
cohesió que ajudin en sessions posteriors a definir 
objectius compartits. 

Presencial/no presencial Presencial.  

Temporització total 60’ 
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5.11. Instrument: El meu moment actual! Quin Blobbie m’identifica? 
 

Nom del recurs El meu moment actual! Quin Bolbbie m’identifica? 

Descripció Es reparteix el dibuix del vaixell amb els blobbies (activitat 1) i 
durant uns minuts cada participant busca el ninotet (metàfora 
de com se sent) que tradueixi millor el seu estat anímic i 
emocional en relació a l’àmbit que es vulgui treballar(la persona 
formadora triarà l’àmbit en el qual es vulgui treballar: equip 
docent, claustre professorat, tutoria, competències bàsiques, 
gestió d’aula…). 
 
Passem a l’activitat 2 “On sóc i on vull anar”. Podem introduir 
una base conceptual a partir de l’eficàcia que guanyem, alhora 
de buscar millores i planificar un pla d’acció, quan sabem d’on 
partim i on ens agradaria arribar.  
 
Cada participant triarà també el blobbie que reculli l’estat 
desitjat i després respondrà les dues últimes preguntes: com 
em sentiré quan ho aconsegueixi? I quines evidències 
observaré? Aquestes dues preguntes tenen una intenció de fer 
d’àncora d’un estat positiu que serveix d’estímul i de motivació 
intrínseca. 
 
L’activitat de grup, Buscant denominadors comuns servirà per 
contrastar les diferents idees, així com agrupar les persones 
participants segons la percepció que tenen de l’àmbit en el qual 
estem treballant.  
Fer les agrupacions d’aquesta manera permet agrupar diferents 
problemàtiques d’un mateix àmbit i alhora activar mecanismes 
de millora com a grup. 
 
Per acabar l’activitat, cada grup portaria al grup gran una 
síntesi d’on són i on volen arribar. Podem recollir a la pissarra 
les evidències que mostrarien el canvi de millora i a partir 
d’aquí, en una altra sessió, estirar el fil de cada evidència per 
trobar què poden fer, quins canvis introdueixen com a grup, per 
arribar a l’estat desitjat en relació a l’àmbit que s’està treballant. 

Moment del procés Hi ha dos moment que ens pot ser útil. Fer conscient a 
l’individu i al grup de les seves necessitats; i també els pot 
ajudar a trobar un objectiu compartir. 

Utilitat. 
Què desencadena? 

Fa emergir punts febles i aglutina el malestar i presenta 
possibilitats de millora treballant com a grup. 
 
Ajuda a definir l’objectiu compartit de millora. 

Presencial/No 
presencial 

Presencial 

Temporització 1 hora 

                                                           Adaptació d’una activitat de Brain friendly publications. 
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ACTIVITAT: EL MEU MOMENT ACTUAL! QUIN BLOBBIE4

Observa el dibuix i busca un blobbie que reflecteixi el teu estat actual en relació a 
_______________

 M’IDENTIFICA? 
 
Activitat individual 1 (5’) 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Blobbie es pot traduir per ninotet 
5 La persona formadora triarà l’àmbit en el qual es vulgui treballar (equip docent, claustre professorat, tutoria, 
competències bàsiques, gestió d’aula…) 
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Activitat individual 2 (5’) 
 
ABANS DE COMENÇAR EL VIATGE NECESSITO SABER ON SÓC I ON VULL ANAR 
 
 
On sóc?  
Recull el blobbie que has triat en l’activitat 1 i anomena’l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On vull anar. On vull ser? 
Busca en el dibuix del vaixell un blobbie que pugi representar el teu estat desitjat i 
anomena’l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com em sentiré? 
Com em sentiré quan aconsegueixi l’estat desitjat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Què suposarà per a mi? 
Quines evidències observaré? 
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Activitat de grup (15’) 
 
Agrupeu-vos en relació a la tria del “Blobbie que m’identifica” i feu el contrast amb les 
reflexions de la fitxa : “Abans de començar el viatge necessito saber on sóc i on vull anar” I 
busqueu els denominadors comuns. 
 
 
 
Buscant denominadors comuns 
 
Trieu entre tots els membres del grup el blobbie que us pugui representar en el moment 
actual. 
  
Quin blobbie identifica el nostre estat actual en relació a______________? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quin blobbie mostra el nostre estat desitjat en relació a_______? 
 
 
 
 
 
 
 
Què suposarà per a nosaltres aquest canvi en relació a _______? 
 
 
 
 
Quines evidències observarem? 
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5.12. Instrument: I jo com actuo en la pràctica? 
 

Nom del recurs I jo com actuo en la pràctica? 

Descripció 

S’introdueix el tema de l’expertesa que ens proporciona la 
pràctica. I de la gran quantitat de recursos que hem anat 
elaborant i que utilitzem en la nostra pràctica diària perquè ens 
són útils des del punt de vista didàctic, de gestió d’aula o per a 
la mediació de situacions. 
Moltes vegades tot aquest banc de recursos pertany a la nostra 
manera de fer i utilitzem recursos i solucions gairebé de 
manera inconscient.  
Com a professionals que som de la interacció hem de tenir un 
registre ampli de recursos i alternatives entre les quals puguem 
triar el que més convé a aquella situació comunicativa, 
didàctica o pedagògica. Com diu Richar Bandler: “Si tens una 
única manera de respondre, aleshores ets un robot. I si en tens 
dues, ets en un dilema6.”  
Com a professionals de la pràctica podem evocar i fer 
conscient aquest petits procediments i compartir-los per ampliar 
les nostres alternatives i avançar com a grup. 
Primer es proposa un treball individual i es fa recordar i després 
escriure –fitxa– els recursos que utilitza i es reflexiona sobre el 
que s’aconsegueix amb cadascun d’ells. 
 En un segon pas es fan grups per compartir i contrastar les 
fitxes individuals. Després cada grup haurà d’elaborar un 
document amb els recursos del grup i portar-los al gran grup.  
Per acabar, s’elabora una fitxa personal que servirà a cada 
participant per prendre consciència de les incorporacions que 
ha fet durant el procés.  

Moment del procés 

En qualsevol moment del procés, perquè si el que volem es 
convertir el grup en un comunitat de pràctiques es necessari 
fer aflorar la cultura submergida i tancada dins de cada aula per 
tal de propiciar el treball en equip i el desenvolupament 
professional. Eixos essencials d’una Comunitat de pràctiques. 
 Però, potser, és especialment adequat quan volem Fer 
conscient al centre de les seves fortaleses. 

Utilitat. 
Què desencadena? 

Prendre consciència de: 
 l’expertesa adquirida amb la pràctica. 

• Els recursos individuals  
• El perquè funciona o és útil aquella estratègia o actitud 

didàctica. 
• Les fortaleses que el grup posseeix. 

Tot aquest procés de conscienciació permet fer avançar el grup 
en dos sentits: el grupal i el didàctic i pedagògic. 

Presencial/No presencial Presencial 

Temporització 1 hora 
                                                                                      Adaptació de Ko Melief&Anke Tigchelaar 

                                                 
6 John Grinder&Richar Bandler, PNL De sapos a paríncipes. Ed. Gaia 
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ACTIVITAT: I JO COM ACTUO EN LA PRÀCTICA?  
 
ACTIVITAT INDIVIDUAL (7’) 
 
Ets expert en la pràctica docent i això vol dir que has anat elaborant un seguit de 
procediments didàctics i has anat desenvolupant un munt d’estratègies per solucionar 
determinades situacions que es produeixen a l’aula. Moltes vegades, però, tota aquesta 
mina de recursos forma part d’una actuació gairebé inconscient.  
 
Quins petits procediments utilitzo? I què aconsegueixo? (et presentem un parell 
d’exemples) 
 
Solució situació d’aula 
 

Què aconsegueixo? 

 
1- El reprovament sempre el faig utilitzant 
missatges amb l’acció directa. Quan 
treballen en grup dic: “ambient de biblioteca/ 
estudi”. No dic mai, NO Crideu, calleu, 
perquè estan fent un treball en grup i vull 
que parlin. Si ho digués així estaria donant 
una instrucció incoherent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Donar clarament l’ordre sense haver de 
passar per la conducta que volem evitar, 
perquè quan ho fem així queda potenciada. 
Per altra banda, també vaig educant la 
manera d'estar a l'aula, l'ambient que l'aula 
necessita per poder aprendre. 
 

Conducta o procediment didàctic Què aconsegueixo? 
 

 
1-Plantejar uns minuts de treball individual 
abans de compartir un tasca en parelles o 
grups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-Activar els coneixements personals i fer 
emergir l'estadi de desenvolupament pròxim. 
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ACTIVITAT DE CONTRAST (15’) 
 
En petits grups, compartiu procediments i argumentacions. Després d’aquest contrast 
elaboreu una fitxa --document de grup-- amb un repertori ampli de solucions: situacions 
d’aula i de conductes didàctiques i argumenteu de cadascuna d’elles què aconseguiu. 
 
 
 
Solució situació d’aula 
 

Què aconseguim? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conducta o procediment didàctic Què aconseguim? 
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ACTIVITAT INDIVIDUAL (5’) 
 
 
Hi ha alguna solució o actitud que hagi estat 
especialment significativa o interessant per a 
tu?  
 
 

 

Què t’ha aportat aquesta activitat de grup? 
Com la valores? 
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6. Fer arribar al grup - centre a un objectiu realment compartit 

 

6.1. Introducció 

Quan parlem d'un objectiu compartit és important que aquest no sigui ni massa general, ja 

que la manca de concreció no permet l'acció i la seva visualització a la pràctica; ni massa 

concret, ja que això limita el procés. Per això la importància de treballar, per exemple, 

"l'aprenentatge per competències", "els nous currículums" ... 

Això implica: 

- Que les activitats tinguin un objectiu d'orientar per a poder arribar a paràmetres 

compartits per tothom.  

- Que les vivències, les idees, els conceptes a partir dels quals es treballa, passin per 

un procés d'esmicolament que afavoreixi una comprensió compartida i la construcció 

de zones de desenvolupament intermental que permeten l'aprenentatge col·lectiu.  

- Veure la necessitat de re - descriure les partitures de cada concertista creant zones 

de desenvolupament intermental, per tal d'anar re - escrivint una partitura 

compartida.  

- Que les activitats ajudin a entendre reformes i projectes educatius globals i fer-se'ls 

seus com a col·lectius.  

- Ajudar a entendre que es tracta d'un procés a llarg termini, resultat de petites passes 

que requereixen d'una priorització.  

6.2. Sobre la tècnica de l'esmicolament 

Quina és l’essència de l’anomenada tècnica de  l’esmicolament? 
 
En tot procés de desenvolupament i millora basat en la PR partim d’un acostament holístic i 
vivencial a aspectes de la pròpia tasca docent que ens preocupen.  
La tècnica de l’esmicolament pretén descobrir les petites operacions que s’amaguen darrere 
de visions més àmplies i prendre consciència d’allò que penses i fas. Concretament, es 
tracta de promoure, a través de la formulació de preguntes,  una cerca més científica (que 
va d’allò general a allò més concret i específic), la qual cosa implica necessàriament  en un 
primer moment disseccionar, destriar, extraure els diversos elements que configuren una 
realitat més complexa.  Aquests elements però cal tornar-los a emmarcar i crear xarxes de 
relació lògica entre ells per tal d’entendre la complexitat sistèmica del fenomen que 
treballem. El plantejament de l’esmicolament propugna , doncs, el diàleg entre una visió 
global i una visió específica.  



Àrea de Programes de Formació 
      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 
 

156 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

Es tracta de promoure  l’alternança de processos “top-down” (de dalt a baix) i processos 
“bottom-up” (de baix a dalt): 
 
Partint de visions globalitzadores1  (sempre de caire més intuïtiu i vivencial), es passa a 
processos “bottom-up” (de baix a dalt), més analítics, que cerquen les petites unitats que 
composen aquestes primers representacions, però no per presentar-les com a fragments 
separats sinó mostrant les seves relacions i nous marcs més genèrics en els quals les 
podem inscriure.  
Algunes preguntes que promouen l’esmicolament són: 
- Què implica per a tu/vosaltres …? 
- Què entenc per …? 
- Què és per a mi un bon tractament …? 
- Quins exemples puc donar …? 
- Per a què serveix .. 
- Qui, com, on, quan …? 
 
 
Per a què serveix? 
 
En termes generals 
Reprenent la idea presentada més amunt, aquest procediment ajuda en termes generals  a 
passar d’un nivell de coneixement més intuïtiu, més inconscient, ( Gestalt ), a un nivell de 
coneixement més cognitiu, (Schema), que implica un grau de consciència superior,  que 
permet al o la docent en formació argumentar i  extraure  conclusions del seu coneixement 
pràctic.  (vegeu base conceptual a la pàgina web de Pràctica Reflexiva).  
 
El nivell de coneixement “Gestalt” es pot representar  com un tot sense destriar, una 
nebulosa teixida per records, experiències passades, sentiments, valors, tendències a fer les 
coses d’una manera rutinària. Per  avançar, s’ha de passar d’aquest nivell a un altre de 
naturalesa més cognitiva,   que respon al desig d’entendre el que un fa i per què ho fa. 
Aquest desig comporta la necessitat de cercar quins són el elements que s’amaguen darrera 
d’aquests creences i maneres d’actuar rutinàries; quines relacions  existeixen entre elles; 
quins trets són generalitzables. Aquests processos de destriar, relacionar i emmarcar de 
nou,  m’ajuden a començar a entendre i a poder argumentar la meva actuació, arribant així a 
un  nivell superior de coneixement, més conscient i elaborat: nivell Schema. Aquest procés 
de cerca de fonamentació de la meva manera de fer i entendre la meva tasca docent em 
portarà cada cop a afinar més  la meva mirada i a arribar a un coneixement cada cop més 
argumentat i sòlid, per tant més  teòric: nivell “Teoria”.   
Un exemple d’aquest procés de passar d’un coneixement de Gestalt a nivells superiors de 
“Schema” i “Teoria” el podem trobar en l’instrument “De les meves inquietuds a la pregunta 
de recerca”, el qual parteix de l’esmicolament d’inquietuds personals per a arribar a 
preguntes de recerca elaborades.  
 
En termes específics 
En termes més específics,  l’esmicolament ajuda a: 

• Donar  una orientació prèvia d’allò que comporta el treball en un aspecte o àmbit 
concret de coneixement, el qual generalment es reflecteix en la formulació dels 
objectius de millora que fan els docents. Un exemple seria: si els docents volen 
treballar l‘avaluació – àmbit molt genèric- , hauran de veure, a través de les 
tècniques de l’esmicolament,  què impliquen exactament els processos 
d’avaluació; en el moment de plantejar-se  aquesta pregunta es construeix un 
mapa mental on comencen a aparèixer alguns dels elements que, des de la visió 
dels participants, conflueixen en l’àmbit de coneixement  plantejat, en l’exemple:  
l’avaluació. Serà tasca de la persona formadora ajudar-los a acostar-se a una 
representació més elaborada i científica del que suposa treballar aquest àmbit. 
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En el sentit descrit,  aquest primer esmicolament  permet descobrir als 
participants: el meu   punt de partida, les meves   fortaleses i les meves   
mancances. 

 
• També  permet  planificar el procés de millora i prioritzar alguns aspectes en els 

que es vol  focalitzar sense perdre de vista el tot i la relació amb els altres 
aspectes implicats.  

 
• A més, un cop consensuat en un grup l’objectiu de millora, permet al grup arribar 

a una definició d’aquest objectiu de manera compartida. Es a dir, quan 
parlem d’un concepte, comencem a compartir entre tots el que entenem darrera 
d’aquest.  

 
• Finalment, a través d’estratègies de descomposició de conceptes podem 

descobrir  exactament quines idees o representacions tenen cadascun dels 
membres de la comunitat i d’aquesta manera,   anar creant zones de 
desenvolupament intermental per  arribar a construir un marc de referència 
contextual compartit. (Vegeu document “Com arribar a una definició compartida 
de l’objectiu de millora”)  

 

6.3. Aplicació de la tècnica de l’esmicolament al treball amb ‘Competències 
Bàsiques’ 
 
Cap a un pla comunitari a partir de les accions individuals 
 
En els assessoraments de centre, sovint els les persones formadores aconsegueixen arribar 

a un punt (pels volts d la 3ª trobada) en el que la comunitat de pràctiques es va constituint en 

torn d'uns eixos de "continguts" que es consensuen amb els participants: per exemple, la 

motivació o l'atenció a la diversitat. Aquests eixos serveixen per a què en les dues trobades 

següents tothom vagi perfilant el seu projecte de millora. 

Aquest projecte de millora sovint és preparat per més d'una persona, posant en comú idees 

per a un petit projecte que (potser per primera vegada a secundària) es farà en equip entre 

membres de diferents departaments. Però les accions en els centres educatius són 

finalment individuals, cada professor/a amb cada grup d’alumnes. 

En el fons, el problema és com realitzar una acció individual de millora com a part d'un 

projecte col·lectiu de millora, d'una mena de pla comunitari. Aquest punt té dos aspectes: 

- en el nivell objectiu, l'acció de millora lligada amb el pla conjunt 

- en el nivell subjectiu, la sensació, de qui porta endavant l'acció  individual, de que 

forma part d'una comunitat que té un pla comunitari  

Aquests aspectes tanquen el cercle que vam obrir en el punt d'inici: confirma que estem 

millorant tots a l'hora. I aquesta sensació de millora col·lectiva assegura la continuïtat, la 

permanència del mètode en el centre.  

Així doncs, cal establir el lligam entre els temes - focus (motivació, diversitat...) amb les 

millores a cadascuna de les àrees d'ensenyament.  
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El lligam es pot fer mitjançant les competències bàsiques, donat que són molt 

transversals i que les metodologies que faran realitat l'assoliment (en diferents nivells 

segons l'alumnat) de les competències bàsiques són les que milloraran la motivació, 

l'atenció a la diversitat, etc.  

El pla comunitari del centre al qual arribem ha d'incloure moltes accions individuals, àrea per 

àrea, (i algunes més col·lectives com projectes entre dos o tres professors/es) que mostrin 

clarament que és la suma de totes les accions el que fa realitat la millora del centre. Cercle 

tancat, i a tornar a començar... 

No hem d’oblidar que en un assessorament a centre estem creant una comunitat de 

pràctiques a partir d’una comunitat preexistent, de la que el formador/a no n’és part i, quan hi 

arriba, s’hi troba el complicat tramat de relacions preexistent. Aquí té molta importància la 

habilitat del formador i l’encert en les propostes que plantegi al grup. 

 
Exemple de focalització a partir del treball amb competències bàsiques 
 
Un camí que dóna bon resultat és utilitzar les tècniques de la PR de focalització i 

esmicolament, per arribar a un objectiu compartit, mentre treballem sobre l’anàlisi de la 

pròpia pràctica i elaborem un pla d’acció. 

Normalment, el redactat sencer de cada competència bàsica és resumit per bona part del 

professorat. Per exemple, prenem la competència M5: Planificar i seguir estratègies de 

resolució de problemes i modificar-les, si no es mostren prou eficaces, que la majoria del 

professorat redueix a un comentari del tipus: “Ah!, la de resoldre problemes”.  

Si esmicolem el redactat anirem percebent la profunditat del que esperem que mostrin els 

alumnes i, per tant, anirem perfilant la seqüència d’activitats que hem de plantejar l’aula per 

aconseguir-ho. 

Esmicolem la competència M5: 

- 2 verbs principals: Planificar i seguir 

o Planificar 

 Elaborar un pla 

 Cal saber d’on partim i on volem arribar 

 El pla ha de ser coherent amb els punt de sortida i arribada, però no 

cal que sigui complet en les primeres etapes 

o Seguir: implica  

 Constància 

 Confiança 

- Estratègies de resolució de problemes 

o Estratègies 
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 Coordinació d’accions i maniobres per aconseguir una finalitat 

o Problemes 

 Què és un problema i què no 

 Com es gestiona a classe un problema 

 Matemàtiques, tecnologia, CN, CS, dibuix... 

 I a llengua! 

- I modificar-les, si no es mostren prou eficaces 

o Modificar 

 Just abans de modificar, cal prendre la decisió de fer-ho 

• Amb quin criteri? 

• A partir de quines dades? 

• Quan cal decidir canviar d’estratègia? 

• Atenció a l’avaluació del procés: autocrítica i criteri  

o Si les estratègies no es mostren prou eficaces 

 Criteri: l’eficàcia 

 El tenen clar els alumnes?  

 Cal un judici subjectiu i prendre una decisió 

 Per tant, cal tenir certa autonomia adquirida: llibertat + responsabilitat 

 I certa confiança en un mateix: no témer l’error i el fracàs inicial, 

perseverància 

Una vegada els assistents a l’assessorament han esmicolat una competència d’aquesta 

manera, hi ha una conclusió que apareix sense cap dificultat: les competències bàsiques 

són sovint molt transversals i interdisciplinars, i cal treballar-les amb aquest enfocament. I 

aquesta conclusió, en un institut, no és una nimietat. 

Si volem millorar el nivell competencial dels nostres alumnes, hem de començar per millorar 

el dels seus professors: hem d’assegurar-nos que un professor no passi pel damunt d’un 

redactat complex, en el que entren molts aspectes, i el converteixi en un contingut concret, 

un tema, una lliçó del llibre. Els matisos en la redacció de la competència són el que li donen 

una gran transcendència en l’aprenentatge i també són els que permeten elaborar un pla 

d’acció que realment vagi a l’arrel del problema. 

Una vegada esmicolada una competència, s’ha d’analitzar el que fem ara, el que surt bé, el 

que no surt bé, el que podríem fer. Contrastos que porten a l’establiment d’un objectiu 

compartit. Així es va avançant en la confecció d’un pla d’acció que es basarà en la realitat i 

que pretendrà objectius assolibles i compartits, que no frustri als que l’intenten sinó que 

representi per a tothom noves energies per afrontar el repte següent. 
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6.4.Instrument: La nostra base d’orientació. 
 

Nom del recurs Construïm la nostra “Base d’orientació” 

Descripció 

A partir  d’una primera pregunta intentem fer emergir les 
seves representacions individuals sobre l’àmbit de 
coneixement sobre el que es proposen treballar.  
En el procés d’intercanvi, tant en el petit grup com en 
grup gran s’intenta que passin de la primera recollida 
individual en forma de pluja d’idees a la construcció d’un 
mapa conceptual que ajudi a presentar l’àmbit de 
coneixement en complexitat.  
 A partir d’aquesta representació a mode de mapa 
conceptual se’ls demana que facin un  primer procés 
d’autoavaluació que els  permeti anticipar i planificar de 
manera conscient i orientada  el seu projecte de millora.  

Moment del procés 
Correspon al moment en que s’està definint de manera 
compartida l’objectiu a millorar i obre el camí per a iniciar 
el cicle reflexiu de millora professional. 

Utilitat. Què desencadena? 

A través d’una primera pregunta intentem fer emergir les 
seves representacions individuals sobre l’àmbit de 
coneixement . Aquesta pregunta té per una banda un 
adjectiu valoratiu “bon” que els porta, no només a cercar 
els seus coneixements sobre el tema, sinó també a 
recorre a les seves valoracions més subjectives. 
En el procés d’intercanvi, tant en el petit grup com en 
grup gran s’intenta que passin de processos associatius 
individuals  (de diàleg amb un mateix), que es sustenten 
en valoracions personals i subjectives, a processos més 
abstractes i generalitzables promoguts per la interacció 
entre iguals i la tasca que comporta una negociació 
argumentada, compartida i organitzada, aconseguint 
d’aquesta manera un producte col·lectiu compartit per tot 
el grup.  
A través  d’aquest treball d’esmicolament recolzat per un 
treball amb diverses dinàmiques grupals que promouen 
diferents tipus d’interacció, s’intenta arribar a una visió 
complexa de l’àmbit de coneixement en que es vol 
treballar i tenir consciència de les petites operacions que 
s’amaguen darrera d’objectius més globals. 
Aquesta representació a mode de mapa conceptual els 
ajuda a poder fer un primer procés d’autoavaluació i els 
permet anticipar i planificar de manera conscient i 
orientada  el seu projecte de millora. 

Presencial/no presencial Fases presencials i de treball autònom 

Temporització total 1 hora de treball presencial 
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Activitat:  Construïm la nostra “Base d’orientació” 
 
Treball individual (5 minuts) 

 
Un cop definit en el grup el nostre àmbit de millora (p.e. “Com optimitzar la lectura a 
l’aula?”; “ com treballar l’avaluació?”; “com motivar l’alumnat?), em pregunto:  
Què és per a mi un bon tractament  de … (la lectura;  l’avalució, …), Què implica 
per a mi aquest bon tractament de ….? 
 
 
 
 
 
 
 
Després anota a mode de pluja d’idees tot allò que et suggereix aquesta pregunta  
 

Treball en petit grup (4 persones de diverses àrees) (15 minuts) 

 
- En el petit grup i des de la mirada de la vostra àrea cerqueu les coincidències 

amb la resta de membres del grup. 
 
- Discutiu també les aportacions en les quals  no  coincidiu i plantegeu-vos de 

manera argumentada  si les voleu incloure en el vostre mapa d’idees col·lectiu 
 

Posada en comú ( 30 minuts) 
 
Quins són els  tres aspectes més importants que hauria de contemplar un bon 
tractament de ... ?  
Argumenteu les vostres aportacions.  
 
A mida que van fent aportacions els diferents  grups, els següents  van  afegint aquells 
aspectes  que no s’han  anomenat.  
 
Durant la posada en comú,  la parella  formadora pregunta si seria possible  anar 
establint relacions entre els elements  que van apareixent  o crear  grups que 
emmarquin alguns dels aspectes anomenats. (Aquesta tasca també  es pot  fer  en 
petits grups i després es contrasta o es recull i en una següent sessió es presenta un 
possible mapa conceptual, a debatre, que intenti integrar les diferents propostes dels 
grups).  (Veure Annexos) 
 
La parella  formadora pot anar fent preguntes per tal que algunes de les 
consideracions apareguin d’una manera més clara i concreta (p.e.  D’això en podríeu 
dir algun exemple concret? A quin tipus d’accions concretes us referiu? ; En quin 
moment …?; On ..?;  Això és quelcom generalitzable a qualsevol context? … ) 
Per altra banda també  pot anar afegint, a mode de diàleg,  algun aspecte potser 
important o substituint-ne algun,  de manera explicita,  amb la terminologia més 

Què es per a mi un bon 
tractament de ………………? 
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tècnica, per tal d’anar-los acostant a una representació del tema més elaborada i 
científica que els facilitarà el treball amb la T-grossa.  

Treball individual: en fase presencial o autònom  

 
- On em situo jo respecte als diferents subàmbits que implica un bon treball amb 

...?  Què faig ja de ...? Què crec que no tinc en compte? 
 

- Quin és per a mi l’aspecte més importat i prioritari sobre el que voldria 
començar a aprofundir? Per què?  (potser és perquè em sento més segura; o  
perquè em manca més coneixement ; o perquè crec que és més necessari per 
al meu context concret, ....) 

 
 
Treball en petit grup: Formeu grups naturals per interessos (entre 5 o  10 minuts) 

 
- Intercanvieu el vostre primer posicionament respecte al subàmbit on voleu 

començar a treballar. 
- Intercanvieu la raó per la qual heu escollit aquest tema.  

 
Treball individual autònom 

 
Anoteu tot allò que us ha aportat l’intercanvi, de del moment en que heu començat 
amb una primera pluja d’idees, fins a  l’intercanvi en el petit grup de gent amb els 
mateixos interessos.  
 
Aquest intercanvi us pot ajudar tenir una visió complexa del que suposa treballar en 
aquest àmbit i també a organitzar la  manera com voleu iniciar el vostre procés de 
millora, focalitzant en un aspecte concret, que pugui contribuir a l’objectiu compartit  
que us heu proposat com a grup.  
 
Tot aquest procés us ajuda a construir la vostra base d’orientació , que Neus Sanmartí 
(a: 10 ideas clave.  Evaluar para aprender.  Graó 2007) defineix com a : Instrument 
que resumeix de manera gràfica i ordenada les actuacions que es realitzaran. La seva 
finalitat es promoure que els/les  estudiants (en el nostre cas, els/les docents en 
formació) anticipin i planifiquin les operacions que han de dur a terme per a resoldre 
amb èxit diferents tipus de tasques escolars (en el nostre cas, per a dur a terme 
projectes de millora en algun àmbit concret)  
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6.5. Exemple d'esmicolament d'inquietuds 
 
Cap al pla d’acció grupal: de les meves inquietuds individuals a la concreció d’objectius de 
millora grupals 
 
L’elaboració del pla d’acció grupal es desenvolupa a través d’un complex procés de 

concreció que comença amb la verbalització d’inquietuds individuals molt vivencials i poc 

especificades i ha de desembocar en la concreció d’objectius de millora grupals. Aquest 

procés és essencial per a l’elaboració dels anomenats ‘plans d’acció’ els quals han de 

reflectir les accions pedagògiques concretes que han de portar a incorporar a l’aula noves 

pràctiques o pràctiques enriquides, sempre tocant el nivell de les creences (en definitiva al 

‘canvi’). 

El procés consta de diferents fases que tenen lloc en l’ordre cronològic que especifiquem a 

continuació. 

1. LES MEVES INQUIETUDS: Reflexió individual 
A partir dels resultats de les observacions dutes a terme em pregunto: Quines 

són les meves principals inquietuds respecte  AL TREBALL DEL CONTE PER A 

TREBALLAR L’EXPRESSIÓ ORAL? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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2. CERCANT UN DENOMINADOR COMÚ Reflexió col·lectiva 

 

Formem grups de 4 persones  

La formadora recull les inquietuds del gran grup  
a) “jo” comparo individualment  els resultats de la meva observació amb la dels altres 

b) conjuntament en el grup petit intentem  agrupar les diferents inquietuds d’una forma 

lògica per a nosaltres i 

c) també conjuntament, posem un títol a cada grup. 

Aquestes agrupacions amb els seus títols seran el punt de partida per definir i concretar els 

aspectes de millora!!! 

Aquestes agrupacions amb els seus títols es recolliran en forma de diagrama. Aquest  serà  

el punt de partida per veure els diversos interessos que han sorgit, però d’una manera més 

organitzada i globalitzadora.  I també  servirà  per  veure que darrere de les nostres 

inquietuds individuals s’amaguen temes comuns. 

A partir dels diferents àmbits negociem,   consensuem i argumentem aquell que pot ser més 

representatiu i prioritari  per al nostre centre 

 

3.  ESMICOLAMENT DE L’OBJECTIU DE MILLORA COMPARTIT: Plantejament d’objectius 
concrets de millora 
 

Per poder abordar la millora, has de tenir clar quin és el teu  punt de partida. Per això: 

a) Agafeu l’objectiu de millora que heu negociat com a prioritari 

b) Planteja’t de forma individual la següent pregunta (per a cadascun) 

 
 

QUÈ IMPLICA PER A MI ______________________ 
 

 

És molt important que concretis, que intentis ser exhaustiu, perquè això et donarà 

informació de la teva situació inicial: 

L’aspecte triat implica  

 

1)... 

2)…. 

3)…. 
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c) A partir d’aquest darrer llistat, i de forma individual,  

 

a. Estableix un ordre de prioritat: Per on vull començar? 

 

 

b. Formula objectius concrets de millora. Per a aquesta formulació et poden ser 

útils les preguntes següents: 

 

COM PUC ACONSEGUIR__________________________________? 

Aquesta és la pregunta de recerca. 

Per afinar-la, també pots tenir en compte les preguntes: 

 

QUÈ VULL ACONSEGUIR AMB____________________________? 

 

PER A QUÈ SERVEIX ___________________________________? 

 

QUINES AVENTATGES APORTA __________________________? 
 

 

Intercanvia les teves reflexions amb la resta del grup, això et pot ajudar a definir i concretar 

el teu aspecte a millorar i a veure quin és el punt de partida de la resta.  

Aquest intercanvi ajuda a crear una visió del grup.    
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6.6. Pràctica Reflexiva aplicada a un Pla de Millora 
 
POSSIBILITAT a) Pràctica Reflexiva - Pla de Millora. Punt de partida: DAFO. 
 

En aquest cas, parlem d’una experiència ja portada a la pràctica (curs 2006-2007) 

Què és un Pla de Millora? 
En resum, un Pla de Millora té com a finalitat el disseny i l’elaboració d’un Pla estratègic que ens ajudi 

a millorar com a centre docent. Les seves fases són les següents: 

1. Avaluació Global Diagnostica (AGD)7

                                                 
7 En aquest cas, estem parlant d’uns qüestionaris elaborats i passats únicament per la Inspecció. 

: anàlisi interna del centre. S’aplica  sobre la gestió del 

currículum i la de l’organització del centre en general. L’AGD reflecteix el procés seguit a la seva 

elaboració i conté valors i judicis sobre els continguts avaluats.  

2. Plantilla DAFO. A partir dels resultats de l’avaluació anterior, s’elabora una plantilla on quedin 

identificades: per una banda, les debilitats (D) i les fortaleses (F) d’un centre educatiu i, d’una altra, 

les amenaces (A)  i oportunitats (O) que pot plantejar l’entorn. 

Com a formadors, ens interessa centrar-nos en D i F. 

3. Disseny del Pla Estratègic. Aquest ha d’elaborar-se tenint en compte la informació obtinguda 

prèviament. Els punts que conté són: objectius, estratègies, activitats i recursos. 

4. Aplicació. El centre disposa de 3 anys per aplicar-ho. 

5. Avaluació. Finalment, es fa una valoració de tot el procés. 

La finalitat  de triar la formació en Pràctica Reflexiva en un estadi inicial del Pla de Millora (PAI: Pla 

d’Actuació Immediata) és establir les bases sobre les quals caldrà treballar. És a dir, a priori, ens 

servirà per delimitar els punts susceptibles de millora (objectius comuns) i, posteriorment, abordar-los 

seguint unes estratègies concretes. 

Avantatge amb la que ja comptem a priori en aquest cas: tot el centre respon a aquests qüestionaris. 

Els passos que se’n van derivant de les seves respostes ja inclouen, per tant, les opinions i inquietuds 

de tothom. És important respectar el màxim possible les expressions literals aparegudes en les 

enquestes per a que els participants s’hi vegin reflectits. 
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IES S'AGULLA  / Yolanda Sediles

1.CICLE REFLEXIU                PMIS

5
ASSAIG 

APLICACIÓ I 
AVALUACIÓ

3
Focalització
d’aspectes 
essencials

DAFO

4
Exploració
de noves 

alternatives
PLA 

ESTRATÈGIC

2
Atenció a 
l’actuació

AGD

1
ACTUACIÓ

PAI

 
• 1r PAS: Quins ítems surten de l’AGD? ; quins podem abordar des de la formació? 

 

1. CONTEXT: famílies 

2. RESULTATS: aprenentatge dels alumnes 

3. PROCESSOS: aula 

3.1. Metodologies 

3.2. Gestió de l informació. Exploració i registre 

3.3. Gestió de la informació. Processament 

3.4. Gestió de la informació. Comunicació 

3.5. Aspectes sòcio-afectius 

3.6. Acció tutorial 

4. PROCESSOS:  centre 

4.1. Convivència 

4.2. Coordinació i participació 

4.3. Relació amb l’entorn 

4.4. Gestió de recursos 

5. RECURSOS 

5.1. Formals. Plantejaments institucionals 

5.2. Formals. Planificació i avaluació 

5.3. Formals. Formació del professorat 

5.4. Humans 

5.5. Materials 
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• 2n PAS: Com passar la informació extreta de l’AGD a la DAFO? Per a la formació, es 

tracta d’anar focalitzant; és a dir, de centrar-nos en aspectes concrets que ens 

serviran per endegar el curs. 

  D         (DEBILITATS) A          (AMENACES) 
 

 Extretes dels resultats de l’ADG. 

 Proposades per nosaltres. 

(Marqueu amb una creu aquelles amb les que 

esteu d’acord) 

 

 Extretes dels resultats de l’ADG. 

 Proposades per nosaltres. 

(Marqueu amb una creu aquelles amb les que 

esteu d’acord) 

 

Altres (que no apareixen entre les anteriors): 

 

 

Altres (que no apareixen entre les anteriors):  

    F      (FORTALESES) O   (OPORTUNITATS) 
 

 Extretes dels resultats de l’ADG. 

 Proposades per nosaltres. 

(Marqueu amb una creu aquelles amb les que 

esteu d’acord) 

 

 Extretes dels resultats de l’ADG. 

 Proposades per nosaltres. 

(Marqueu amb una creu aquelles amb les que 

esteu d’acord) 

 

Altres (que no apareixen entre les anteriors):  

 

 

Altres (que no apareixen entre les anteriors):  

 

 

NOTES:  El fet de que els ítems siguin extrets de l’ADG ja és molt significatiu, doncs aquí es 

recullen les opinions de professors, alumnes i membres de l’AMPA: tota la comunitat 

educativa participa en aquestes valoracions. 

On diu “nosaltres” fa referència als membres de la comissió de treball que es va conformar 

per gestionar tot el procés. Seria convenient que aquí estigués present la persona que serà 

l’enllaç entre el centre i els formadors/es. 

Planificació del treball  per elaborar la plantilla definitiva a partir dels documents que 
tenim (resultats de l’AGD):  

1. Fer un buidatge de cada un d’aquests documents, intentant respectar al 

màxim les expressions literals que hi apareixen, donat que reflecteixen el parer dels 

consultats.  

2. Marcar en color groc tot allò que pot tenir una relació directa amb el curs de 

Pràctica Reflexiva. 

3. Marcar en lletres vermelles les inicials del DAFO amb les que poden associar-

se les respostes. 

4. Elaborar una proposta de DAFO per passar al professorat. 
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5. Extreure conclusions que serveixin pel curs de P. Reflexiva a partir de les 

dades anteriors. Bàsicament, serà l’apartat de “PROCESSOS: AULA”. 

3r PAS: DAFO definitiva. Què passem al professorat? 
Anàlisi DAFO: Què és i per a què serveix? 
Anàlisi d’un centre educatiu que es fonamenta en la identificació, d’una banda, de les 
debilitats (D) i les fortaleses (F) que posseeix i, de l’altra, de les amenaces (A) i les 
oportunitats (O) que pot plantejar l’entorn. Té com a objectiu ajudar en la tria de les 
estratègies i les tasques més adequades del pla estratègic. 
Variables de l’anàlisi DAFO: 
Debilitat o punt feble (D): Factor intern d’un centre educatiu que pot limitar-ne la bona marxa 
i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats. 
Respon a preguntes com: Què s’hauria de millorar del centre? ... 
Amenaça (A): Factor de l’entorn que pot afectar la bona marxa d’un centre educatiu i la 
capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats. 
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot afectar la bona marxa de 
l’escola, incrementar els riscos o reduir-ne l’èxit? ... 
Fortalesa o punt fort (F): Factor intern d’un centre educatiu que pot facilitar l’obtenció de 
bons resultats o esdevenir un avantatge. 
Respon a preguntes com: Què es valora del centre? De què estem satisfets del centre?... 
Oportunitat (O): Factor de l’entorn que pot representar per a un centre educatiu un avantatge 
o una possibilitat perquè millori el seu funcionament, els seus resultats o els seus serveis. 
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot facilitar l’obtenció de bons 
resultats o esdevenir un avantatge? 
Instruccions per  omplenar la següent enquesta  
La comissió del Pla estratègic, a partir de l'Avaluació Global Diagnòstica i d’aportacions 

pròpies, ha elaborat el següent DAFO. Les instruccions per a recollir la opinió del Claustre 

estan dirigides a què tots/es primer opinem si són els adequats o si en falten, i després els 

prioritzem. Així: 

1. trieu a cada bloc els que creieu que són correctes i afegiu, si es el cas, els  que 

falten. 

2. prioritzeu-los tots a cada bloc, de 10 a 1, del més (10) al menys important anotant a 

la casella del costat el número corresponen. 

 

Amenaces Oportunitats 

Alumnat amb baixa motivació i pocs hàbits 

d’estudi 
 Coordinació “primària-secundària”  

Implicació insuficient de les famílies  
Bona relació amb l'Ajuntament, en especial 

amb els Serveis socials del municipi 
 

Procedència d’un percentatge important 

d’alumnat d’un barri socialment força tancat 
 

Participació en projectes d’innovació 

educativa 
 

Nivell sociocultural de l’alumnat i les seves 

famílies. 
 

Intervención en el Pla Educatiu de l'Entorn al 

municipi 
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Tutoria individualitzada: necessitat 

d’atendre demandes d’orientació en els 

problemes personals. 

 Aprofitament de les instal·lacions del centre.   

  
Formació TIC: ús i funcionament de les aules 

virtuals + altres eines  
 

  

Formació: orientació cap al disseny d’una 

línia de treball comuna adaptant el currículum 

a les necessitats reals de l’alumnat. 

 

  

Participació de la comunitat educativa en 

l’elaboració de normes de convivència, en 

projectes i plans de centres.           

 

Observacions 

 

 

 

Fortaleses Debilitats 

Estructura tutorial molt consolidada  

Resultats d’aprenentatge, autonomia i 

iniciativa creativa assolits pels alumnes 

insuficients.   

 

Bona predisposició del professorat per 

incloure les TIC a la docència 
 

Coordinació metodològica interdepartamental 

insuficient 
 

Satisfacció per les relacions entre les 

persones del centre (professorat, entre 

alumnat, implicació en resolució de 

conflictes a l’aula)  

 
Insuficient responsabilitat i cooperació entre 

l’alumnat. 
 

Bona estructura organitzativa que permet 

un bon tractament de la diversitat: grups 

reduïts, grups flexibles, aula oberta, ... 

 
Necessitat de desenvolupar estratègies 

d’acció tutorial  individualitzada  
 

AMPA reduïda però molt col·laboradora  

Necessitat de reforçar estratègies de 

tractament de la diversitat: diversificació 

d’activitats per aconseguir la motivació del 

l’alumnat.  

 

Participació i implicació del professorat en 

el funcionament del centre.    
 Poc ús social del català entre l’alumnat        

Impuls de projectes de millora o  Necessitat de reunions més operatives       
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innovacions.     

Organització del treball a l’aula.    

Necessitat d’un plantejament transversal de 

les competències bàsiques i d’adaptacions 

curriculars (generals i individualitzades) més 

eficaces 

 

Compartició dels objectius amb els 

alumnes, comunicació dels criteris 

d’avaluació i definició i difusió de normes 

clares.      

   

Observacions 

 

 

 

 

4t PAS: Com aplicar aquesta informació al curs? 
Tenint en compte que hem començat el curs introduint una PRE-T que ens serveix per obrir 

la ment cap a la reflexió i que, com a resultat d’això ha sorgit la pregunta de “Què estem fent 

a l’aula?”, lliguem la DAFO resultant amb aquest interrogant. 

Ens centrem, però, als apartats de fortaleses i debilitats. Per ordre de puntuació, han sortit 

aquestes:  

FORTALESES                           DEBILITATS 

 

Satisfacció per les relacions entre les 

persones del centre (professorat, alumnat 

i PAS) i implicació de tots en la resolució 

de conflictes. 

 

Resultats d’aprenentatge, autonomia i 

iniciativa creativa assolits pels alumnes, 

insuficients ( per manca d’esforç i/o 

exigència). 

 

Bona estructura organitzativa que permet 

un bon tractament de la diversitat: grups 

reduïts, grups flexibles, aula oberta... 

 

Insuficient responsabilitat i cooperació 

entre l’alumnat. 

 

Participació i implicació del professorat en 

el funcionament del centre. 

 

Necessitat de reforçar estratègies de 

tractament de la diversitat: diversificació 

‘activitats per aconseguir la motivació de 

l’alumnat. 
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Compartició dels objectius amb els 

alumnes, comunicació dels criteris 

d’avaluació i definició i difusió de normes 

clares. 

 

Necessitat d’un plantejament transversal 

de les competències bàsiques i 

d’adaptacions curriculars (generals i 

individualitzades) més eficaces. 

 

Impuls de projectes de millora o 

innovacions, a nivell grupal i personal, 

que funcionen com a motor. 

 

Necessitat de desenvolupar estratègies 

d’acció tutorial individualitzada. 

 

Estructura tutorial molt consolidada. 

 

Necessitat de reunions més operatives. 

 

Organització del treball a l’aula. 

 

Poc ús social del català entre l’alumnat. 

 

Bona predisposició del professorat per la 

formació i en especial per incloure les TIC 

a la docència. 

 

AMPA molt reduïda però molt 

col·laboradora. 

 

 

• Ens centrem a la 1ª debilitat per fer-ne un esmicolament. La pregunta, llavors, serà: 

“Què associo jo amb l’aprenentatge dels meus alumnes?” 

 

A partir d’aquí, ja està. Hem arribat així a consensuar un objectiu compartit que, com ja 

sabem, esdevindrà en tot un procés de reflexió i actuació dirigit segons els pressupostos de 

la P. Reflexiva. [Si us interessa la seva continuació, ja sabeu que ho podeu llegir als 

documents esmentats anteriorment, penjats a la web].  
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6.7. Imatges compartides 
 
Instrument 
 
Nom del recurs Imatges compartides 

Descripció La primera part de l’activitat és individual (7’) i es convida al 
professorat visualitzar una imatge de com voldria que fossin les 
coses (aula, claustre, equip docent, lectura, clima convivència…).  
 
Tots aquests aspectes o àrees s’hauran de focalitzar en un que , o 
bé ja s’ha  pactat a l’hora d’agafar l’encàrrec de formació, o bé 
aquest pot ser un primer instrument per compartir inquietuds i 
focalitzar l’aspecte que el professorat vol millorar. 
 
La segona part consisteix en compartir, per després construir una 
imatge de grup. 
 
La tercera par proposa als participants un primer esbós de pla 
d’acció a partir de la reflexió : què puc fer des de la meva àrea o 
càrrec per acostar-nos a la imatge compartida? 
 
Es planteja la possibilitat d’escriure o dibuixar, perquè és una 
manera de fer veure al professorat com es pot treballar amb 
intel·ligències múltiples. 
  

Moment del procés Es pot plantejar com activitat  per Fer arribar el claustre a un 
objectiu compartit, i a més incideix en Fer avançar el grup en el 
cicle reflexiu en proposar fer un primer esbós de pla d’acció. 
 

Utilitat. 
 
Què desencadena? 

Prendre consciència de com vull que siguin les coses. 
Crear una imatge compartida, cap allà on volem anar. 
Crear una actitud d’implicació dinàmica dels participants, cadascú 
des de la seva àrea i des del seu càrrec,  del pla de millora que es 
vol dur a terme. 
Tot aquest procés de conscienciació permet fer avançar el grup en 
dos sentits: el grupal i el didàctic i pedagògic. 

Presencial/No presencial Presencial 

Temporització 
 
 

45’  
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IMATGES COMPARTIDES 
 
Una manera eficaç de saber què volem i cap a on hem d’anar és imaginar i visualitzar (fer-te 
una imatge mental) de com vols que siguin les coses (  com voldries que fos el clima de la 
teva aula? La convivència en el teu centre? Les reunions d’equip docent? La línia 
pedagògica de centre que vols per als teus alumnes? El contingut de les tutories? Els eixos 
transversals? O  la formació que necessita el teu centre?...) 
 

 
 
             Esbossar... 
 

1- Tria un àrea de millora: 
 

COM VULL QUE SIGUI___________________________ 
 

2- Fes-te una imatge i després escriu o dibuixa com t’ho imagines 
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ACTIVITAT DE CONTRAST 
 
Agrupeu-vos per àrees de millora i contrasteu les vostres imatges. 
 
 
 
1-  Escriviu o dibuixeu la imatge compartida a partir de les idees- dibuixos individuals. 
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Activitat individual 
 
Esbós d’un possible pla d’acció 
 

 
1- Quines passes puc fer des de la meva àrea, càrrec,  per acostar-nos a la 

imatge compartida que hem visualitzat? 
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7.Promoure un cicle reflexiu col·lectiu a partir de l’objectiu 
compartit 
 

7.1. Introducció 
 
'Promoure un cicle reflexiu en el sí d'un centre' ha d'afavorir necessàriament que el procés 
de formació desemboqui en una "re-interpretació" de tres àmbits: 
 
    a) les pràctiques a l'aula (la pràctica) 
    b) la mirada, les creences i les representacions (la cultura del centre) 
    c) les relacions interpersonals i organitzatives (la 'micropolítica' del centre) 
 
    Això implica: 
 
        * La construcció d'una estructura sòlida de confrontació (estructura del bon debat) 

        * El treball en la Zona de Desenvolupament Institucional i Intermental (creació 
d'una base de referència compartida) 

        * L'exploració col.lectiva 
        * Plantejar conflictes i reptes cognitius que potenciin l'actuació i la cerca 
        * Promoure un procés de redescripció de les pràctiques, la cultura del centre i les 

relacions interpersonals 
        * Promoure processos d'avaluació individual i col·lectiva 
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INSTRUMENT: Ens orientem  en el cicle reflexiu 
 
 

Nom del recurs Ens orientem en el cicle reflexiu 

Descripció 

A la primera activitat es parteix de les seves experiències més 
espontànies i naturals de com aborden els canvis.  
A la següent activitat després de recollir les aportacions 
individuals i de petit grup, se’ls demana una nova tasca de 
seqüenciació que els fa sistematitzar.  
A la darrera activitat contrasten amb les fases del cicle reflexiu, 
que els servirà com a base orientadora per a reconèixer els 
diferents passos que van fent per a dur a terme cicles reflexius.  

Moment del procés 

Pot ser útil, per la seva funció orientadora, en el moment en 
que inicien el cicle reflexiu, un cop  definit l’objectiu compartit.  
Però l’esquema és un instrument que haurà d’anar apareixent 
al llarg de tota la formació per a anar situant i orientat al 
professorat en formació.  

Utilitat. 
Què desencadena? 

Després de les primeres sessions  on la gent s’ha  anat 
familiaritzant amb els procediments de la pràctica reflexiva,  és 
important que prenguin consciència del procés que han seguit i 
de les fases que hauran de dur a terme per a tancar el  procés. 
Aquests esquemes tenen com a objectiu orientar el professorat 
en formació  i ajudar a que prenguin consciència en tot moment 
en quin punt es troben  i perquè? 
Per altre banda es pretén fer èmfasi que es tracta de processos 
naturals però que cal sistematitzar i aprofundir. 
Aquest esquema és un instrument que es pot veure com a eina 
per acompanyar  cicles reflexius per part de persones 
formadores o com a instrument d’ús autònom que dóna 
estructura al seu procés.  
 

Presencial/No 
presencial Presencial  

Temporització Entre 30 i 40 minuts. No cal fer-la durar massa. 
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Activitat: On som en el cicle reflexiu 
 
Treball individual (5 minuts) 
 
Després de les primeres sessions i d’haver-te familiaritzat amb els procediments de la 
pràctica reflexiva, quines accions creus que són necessàries per a dur a terme un procés 
de canvi i de millora professional.  
 
Què fas concretament quan et planteges fer un canvi en algun aspecte de la teva 
pràctica docent? 
 
 
 
Treball en petit grup (3 o 4 persones) (10 minuts) 
 

- Compartiu les accions que heu recollit , en quines coincidiu, en quines no hi havíeu 
pensat però hi esteu d’acord, en quines divergiu? 

 

Posada en comú ( entre 5 o 10 minuts) 
 
Les persones formadores recullen les diverses accions a la pissarra.  
 
Treball en petit grup (3 o 4 persones) (10 minuts) 
 

- Intenteu seqüenciar les activitats i argumenteu a quins criteris respon la vostra 
seqüència.  

 

Treball en grup gran (10 minut) 
 

- Es presenta el cicle reflexiu emmarcat en tres fases : fase 1 d’autoanàlisi; fase 2 de 
contrast, fase 3 de redescripció de la pròpia pràctica (veure annex), que responen 
al treball que les persones formadores van promovent i potenciant,  i que haurà 
d’acabar en una fase d’avaluació. 

 
- Se’ls fa comparar amb la seva seqüència. En què coincidim i en què no? A què 

responen les divergències.  
 

 
- On ens situem ara en el nostre moment actual de la formació? 
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7.2. Document de situació 
 
 
Què haig de fer? 
 
Completar un cicle reflexiu. El pas per totes les seves fases em portarà a sistematitzar la 
reflexió. 
 
Què hauria d’aconseguir? 
 
En acabar el cicle reflexiu hauria de poder evidenciar una millora d’un aspecte concret de la 
meva pràctica docent relacionat amb la resolució de situacions problemàtiques a l’aula. 

 
Quines fases seguiré? 
 

1. Pensaré que vull observar sobre resolució de situacions problemàtiques a la meva 
aula.  
Pot ser tindré clar què m´ interessa observar o pot ser necessitaré fer una primera  
observació general per començar a decidir cap a on aniran les posteriors 
observacions. 
 

2. Recolliré dades del que faig sobre resolució de problemes 
Com? A través dels instruments d’observació amb els que em senti més còmode o 
que més s’adaptin al que vull observar. 
 

3. Analitzaré el que he observat. Els fulls de treball 8 i 9 m’ajudaran a fer-ho. 
 

4. Decidiré quin aspecte de la meva pràctica vull millorar i aprendré a esmicolar-lo amb 
l’objectiu de plantejar-me un objectiu de millora realista amb el temps que tenim 
(focalitzarem). 

 
5. Compartirem els aspectes a millorar i farem petits grupets per afinitats. 

 
6. Iniciarem un contrast amb: nosaltres mateixos, el petit grup i la teoria per tal d’arribar 

a descriure accions concretes que portaré a terme per l’assoliment del meu objectiu. 
 

7. Tornaré a la meva aula per posar en pràctica aquestes accions i observaré la nova 
intervenció pedagògica 

 
8. Avaluaré els efectes d’aquesta intervenció amb l’objectiu d’extreure conclusions 

 
9. En acabar el cicle reflexiu hauria de trobar evidències que m’acrediten que s’ha 

produït una petita millora en la meva pràctica educativa 
 

10. Compartiré amb els companys/es el més significatiu per mi del cicle reflexiu que he 
fet. 

 
11.   Tancaré el cicle mirant cap a un nou objectiu. 

 



Àrea de Programes de Formació 
                                        Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 186 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 
 

 
Factors que afavoreixen el cicle reflexiu 
 

1. Treball del “JO”- Reflexions  sobre mi mateix, a nivell personal i com a docent.( 
Llibreta de reflexions personals) 

 
2. Creació progressiva d’una comunitat d’aprenentatge. El grup acompanya a cada 

membre del mateix i alhora que les formadores acompanyen el grup. 
La creació d’un ambient favorable és clau en l’evolució positiva del cicle reflexiu que 
portarà a terme cada persona. 

. 
 
 
Organització de la informació 
 
Recollirem i classificarem tot el material generat de les trobades presencials, treball autònom 
i intercanvi a través de l’auleta en 3 PORTAFOLIS: portafolis inicial, intermedi i final. 
L’objectiu més important d’aquesta recollida és trobar evidències que ens acreditin que s’ha 
produït una petita millora d’un aspecte concret de la nostra pràctica relacionat amb la 
resolució de situacions problemàtiques a l’aula. 
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Treball de les fases del cicle reflexiu 
 
Document de situació 2 
 
TREBALL AUTÒNOM TROBADES PRESENCIALS AULETA 

1- Pensaré que vull 
observar sobre resolució 
de situacions 
problemàtiques a la meva 
aula.  
Pot ser tindré clar què m´ 
interessa observar o pot 
ser necessitaré fer una 
primera  observació 
general per començar a 
decidir cap a on aniran 
les posteriors 
observacions. 

1- Fer aflorar coneixements 
previs sobre resolució de 
problemes. Treball posterior de 
contrast. 
Compartim com ha anat la 1ª 
observació 

1- La participació en els 
fòrums oberts m’aporta 
noves visions alhora que 
reflexiono sobre el que 
penso o faig sobre 
resolució de situacions 
problemàtiques. 
 La consulta de pàgines 
web pot aporta noves 
idees. 

2- Recolliré dades del 
que faig sobre resolució 
de problemes 
Com? A través dels 
instruments d’observació 
amb els que em senti 
més còmode o que més 
s’adaptin al que vull 
observar. 
 

2- Fer aflorar coneixements 
previs sobre resolució de 
problemes. Treball posterior de 
contrast. 
Compartim coneixements 
previs sobre l’ús o el possible 
ús d’instruments 
d’observació.(Materials del 
grup). 
Contrast individual amb el 
document penjat a l’auleta 
sobre instruments 
d’observació. 

2- La participació en els 
fòrums oberts m’aporta 
noves visions alhora que 
reflexiono sobre el que 
penso o faig sobre 
resolució de situacions 
problemàtiques 
La consulta de pàgines 
web pot aporta noves 
idees. 

3- Analitzaré el que he 
observat. Els fulls de 
treball 8 i 9 m’ajudaran a 
fer-ho. 
 

 3- Seguiment de com va 
l’observació (període llarg). 
Compartim neguits, èxits, 
desconcert,…amb el grup. 

 4- Decidiré quin aspecte de la 
meva pràctica vull millorar i 
aprendré a esmicolar-lo amb 
l’objectiu de plantejar-me un 
objectiu de millora realista amb 
el temps que tenim 
(focalitzarem). 

 

 5- Compartirem els aspectes a 
millorar i farem petits grupets 
per afinitats. 
 
 

 

6- Iniciarem un contrast 
amb la Teoria que em 
proporcionin les 
formadores per tal 
d’arribar a descriure 
accions concretes que 

6- Iniciarem un contrast amb: 
nosaltres mateixos i el petit 
grup per tal d’arribar a 
descriure accions concretes 
que portaré a terme per 
l’assoliment del meu objectiu. 

6- A l’auleta podrem trobar 
referents teòrics per a cada 
necessitat  
 
Compartirem què ens ha 
aportat la Teoria per a 
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portaré a terme per 
l’assoliment del meu 
objectiu. 
 

 l’assoliment del meu 
objectiu. 
 

7- Tornaré a la meva aula 
per posar en pràctica 
aquestes accions i 
observaré la nova 
intervenció pedagògica 
 

  

8- Avaluaré els efectes 
d’aquesta intervenció 
amb l’objectiu d’extreure 
conclusions. 
 

8- Avaluaré els efectes 
d’aquesta intervenció amb 
l’objectiu d’extreure 
conclusions. 
 

 

9- En acabar el cicle 
reflexiu hauria de trobar 
evidències que 
m’acreditin que s’ha 
produït una petita millora 
en la meva pràctica 
educativa 
 

9- En acabar el cicle reflexiu 
hauria de trobar evidències 
que m’acreditin que s’ha 
produït una petita millora en la 
meva pràctica educativa 
 

 

10- Pensaré que vull 
compartir del meu 
portafoli docent 

10- Compartiré amb els 
companys/es el més 
significatiu per mi del cicle 
reflexiu que he fet. 

 

 

11-Tancaré el cicle mirant 
cap a un nou objectiu. 
 

 
 

 

 
RACÓ D´INTERCANVI DE RECURSOS 

 
1- Decidim quina activitat 
volem compartir amb la 
resta. Reflexionem sobre 
la nostra pràctica en 
contestar el full de treball 

1- Afavorim la comunitat 
d’aprenentatge. 
 
Reflexió personal de tot allò  
que  m’aporten el meus 
companys/es. 
 

1- Intercanvi d’experiències 
que ens porta a enriquir-
nos.  
 
A vegades costa trobar 
l’espai físic per fer-ho. 
L’auleta és un bon mitjà. 
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7.3. Recollir per fer avançar 
 
Perquè cal algun instrument de devolució d’activitats?  
És un instrument que contribueix a compartir contínuament i amb fluïdesa la informació. A 
les persones formadores ens apropa al grup ja que  ens permet mostrar entre trobades que, 
també, estem treballant conjuntament. Fomenta la participació i la implicació de tota la 
comunitat: “allò que es demana és important pel treball de grup”.  Crea expectatives. És una 
eina per l’optimització del temps: ajuda a situar-nos al començament de cada trobada. 
Permet realitzar, de manera molt ràpida i concreta, successius cicles de diagnòstic i contrast 
recordant “allò que va passar” a la Tx ...  
 
Quines activitats requereixen devolució? 
 
Des del nostre punt de vista, totes aquelles que continguin informacions o conclusions de 
interès per tota la comunitat, les que provoquin sensació de pertinença, les que evidenciïn 
els avenços... , totes aquelles que, a criteri de les persones formadores, poden ajudar en el 
procés de cohesió i consolidació de la nova comunitat, al foment de la reflexió sistemàtica, a 
l’ elaboració del portafolis, etc.  
Estem parlant d’activitats com les rodes d’apertura i tancament, els microrelats, la 
presentació de materials d’aula, els debats dels fòrums,... o aquelles que s’han desenvolupat 
en petit grup i cadascú en coneix, només, una part.  
No ens sembla rellevant pel grup fer devolució d’activitats con “el riu del meu aprenentatge” 
o “paisatges interiors” perquè les conclusions d’aquestes activitats són de caire personal i 
contribueixen a la cohesió del grup en tant que provoquen reflexions interns, intimes, a cada 
participant. Tampoc d’aquelles que ja s’ha fet una posada en comú en gran grup, o s’han tret 
conclusions consensuades en debat.  
Convindria, doncs, que les persones formadores elaborin un document on quedi constància 
escrita del desenvolupament d’aquestes activitats o si més no, de les seves conclusions. 
Per tal que el document sigui efectiu, ha de contenir aportacions de totes les persones 
participants, fins i tot, a vegades, de les persones formadores. D’aquesta manera, es fa 
palès la importància del treball de cadascú i tothom se sent partícip dels avanços i els 
acords del grup. 
És convenient que aquests documents siguin accessibles via moodle.  
Encara que els criteris d’elaboració d’aquests documents siguin els mateixos en totes les 
activitats, els procediments d’elaboració varien segons si l’activitat és presencial o no 
presencial.  
 
Activitats no presencials 
 
Les activitats no presencials fetes entre trobada i trobada serveixen de fil conductor, sobre 
tot durant la fase prèvia al començament de l’ALACT, i ens permeten obrir la trobada 
següent, o bé amb una activitat presencial o bé amb un resum amb conclusions que es pot 
mostrar durant la presentació de la trobada. 
Aquestes activitats no presencials precisen d’un document de devolució per dues raons: 
 

1. Totes les activitats necessiten un tancament. Les activitats no presencials, també.  
2.  Per algunes activitats, el coneixement que en té cada participant depèn  del 

seguiment que en fa al moodle. Un bon document de tancament és una síntesi que 
ajuda a posar-se en situació.   
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• Fòrums 
 

Una possibilitat per elaborar el document de devolució d’un fòrum, és escollir una 
frase de cada una de les intervencions. L’objectiu amb el qual es va proposar 
l’activitat ha de ser el que ens guiarà per fer la selecció.  Es poden escollir frases 
positives, que s’ajusti als nostres objectius, o bé, negatives, per dóna’ls-hi  la volta.  
Es pot escollir una paraula clau de cada frase i fer un llistat de totes les paraules 
claus que han sortit i, si s’escau, categoritzar-les.  Així s’evidencien les conclusions 
comunes. 
Alguna de les conclusions es pot esmicolar, també com activitat presencial.  
A tall d’exemple, (de moment sobre exemples nostres, després, quan el document 
sigui definitiu podem triar l’exemple més adequat) es presenta la devolució d’un 
fòrum realitzat entre les trobades 2a i 3a l’IES Picasso (Annex 3. Activitat: Lectura de 
la presentació del debat curricular. Debat al fòrum sobre paràgraf concret. Devolució 
al començament de la 3a trobada) 
 

• Activitats que es treballaran a la propera trobada presencial.  
 

A vegades se’ls demana que pengin tasques diverses, activitats que s’hi posen per 
tal de evidenciar alguna cosa: poden ser activitats que fan a l’aula, fitxes 
d’observació, lectures, etc. 
Fer un llistat, resum de cada aportació, procurant utilitzar paraules seves i sense 
avaluar cap d’elles.  
A vegades, és convenient presentar el resum en forma de taula. L’encapçalament de 
la taula ens obligarà a utilitzar el mateix criteri per presentar cadascuna de les 
aportacions. 
També es pot fer un “mapa conceptual” per tal d’interpretar les relaciones entre les 
diferents idees sorgides. 
Com a exemple, es pot consultar el documents de devolució de les pàgines 118-121: 
l’activitat del microrelat –de la primera a la segona trobada de l’IES Picasso- i 
l’activitat amb la qual es va tancar aquest treball - primera activitat de la trobada 2. 
Ho trobarem al fòrum: Alguns recursos, dins del  document 
A_microrelat_versió_mixta com annex 1 (Així ho hem vist: els microrelats)  i  annex 2 
(El meu Institut. Així ho hem vist). 

 
Activitats presencials 
 
El retorn de les activitats presencials és una mica més complicat perquè exigeix molta 
coordinació per part de la parella formadora. En la nostra opinió, només hauria de reflectir 
les intervencions de la posada en comú.  
 
Mentre una de las persones formadores dirigeix l’activitat (escriu a la pissarra, categoritza, 
dóna instruccions, etc) l’altre ha d’escriure a la llibreta, prendre apunts, anotant tot el que 
consideri rellevant. La “foto” de la pissarra ha de plasmar-se a la llibreta. Després, a casa es 
farà un resum en forma de taula. A vegades se’ns ha oblidat alguna cosa important. L’altre 
persona formadora ha d’omplir els buits de la memòria. Per tant, la parella ha de 
complementar-se respecte al record dels detalls importants del desenvolupament de 
l’activitat. Alhora, preparar aquest document, suposa enriquir molt el treball de les persones 
formadores: obliga a l’intercanvi, al contrast i al consens. És a dir, a una profunda reflexió 
sobre “el què va passar” durant la trobada. El fet de deixar-ho escrit ens permetrà “fer 
memòria” en trobades posteriors. Aquest instrument contribueix a l’engreixament de la 
comunitat reflexiva.    Presentem, com exemple, el document de devolució d’una roda 
d’apertura i tancament  (Annex 4) 
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Algunes activitats es treballen en petit grup. Aquestes no són conegudes per la resta de 
participants ja que només es comparteix el resultat o l’anàlisi que interessa en aquell 
moment. El document de devolució és una bona síntesi.  
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7.4. El bon debat  
 
Instrument 
 

Nom del recurs 
 El bon debat  

Descripció 

 S’inicia l’activitat amb un treball individual. Es tracta 
que facin un primera pluja d’idees d’aquelles 
operacions i trets característics que associen amb el 
gènere discursiu del debat, del bon debat. En el 
treball en petit grup i en la posada en comú en el gran 
grup es van organitzant les aportacions per tal de 
tenir una definició d’allò que comporta una bona 
estructura interactiva de grup.  A l’última fase es fa 
reflexionar sobre els seus espais de diàleg i la 
possible necessitat de reelaborar l’estructura per tal 
d’aconseguir una interacció que promogui un 
intercanvi ric d’informacions i punts de vista i 
afavoreixi la construcció de coneixement col·lectiu.  

Moment del procés 

 
En qualsevol moment de la formació. Però potser 
especialment interessant en el moment del contrast  
per a fer avançar en el cicle indvidual i grupal 
 

Utilitat. Què desencadena? 

 
Si ens aturem a pensar quins són els trets i les fases 
d’un bon debat, ens apareix una estructura de treball 
organitzada i unes normes bàsiques que ens poden  
ajudar a definir la dinàmica que gestiona  la  
comunicació i la construcció de coneixement pròpies 
d’una comunitat de pràctiques. Aquesta activitat 
pretén per una banda fer explícita aquesta estructura 
formal. Aquest procés de conscienciació explicita  
ens ajuda a entendre el debat  i la reflexió compartida 
com a una de les eines més potents per a la 
construcció de coneixement i  també ens permet 
millorar-la i sofisticar-la.  
Aquesta reflexió passa també per recuperar els 
espais de discussió propis del centre, per a repensar-
los,  reelaborar-los, millorar-los   

Presencial/no presencial Presencial.  

Temporització total 1 hora  
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Activitat 
 “El bon debat” 
 
Treball individual (5 minuts) / Treball en petit grup de 3 persones (5 minuts) 
 
1. Què és per a tu un bon debat? Quines regles bàsiques ha de acomplir?  
 

 
  
2. En petit grup comparen les seves anotacions per tal de enriquir les seves 
idees a través del contrast amb els altres i la pròpia verbalització argumentada.   
Posada en comú (10 minuts) 
 
Es recullen les aportacions de les diferents persones a la pissarra i es discuteix una 
possible seqüenciació de les accions.  
La persona formadora pot anar fent preguntes per tal que algunes de les 
consideracions apareguin d’una manera més clara i concreta (p. e. quan parleu de 
compartir un mateix llenguatge, com es pot fer això, quin tipus de preguntes requereix 
per part dels interlocutors?; Quan parleu de construir quelcom de nou a partir de les 
visions individuals a quin tipus actuacions us referiu, comparar? Relacionar? 
Categoritzar? Generalitzar ..) La persona formadora va  afegint a mode de diàleg algun 
aspecte potser important o va ajudant a concretar.  
(v. Annex) 
Treball individual (5 minuts)   

 
1. Quins espais de diàleg teniu en el vostre centre?  Quin tipus de reunions feu?  
2. Què penseu que ja feu respecte als trets de” bon debat” en les vostres 

reunions? Quins procediments feu servir concretament? 
3. Què penseu que us manca? Quins procediments us podrien ajudar? En 

podríeu fer servir algun de les activitats que fem servir a la formació? 
 
Treball en petits grups homogenis (persones  que acostumen ) a treballar juntes 
(10 minuts) 
 
Poseu en comú les vostres reflexions i ompliu la graella següent  
 
Tipus de reunió  
Procediments que fem servir per a ..  
Procediments que podríem fer servir per a ...  
 
Reunió de cicle  
 
Reunió de departament  
 
... 
 

Un bon debat  
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Posada en comú (10 minuts) o a través del moodle 
Posem en comú els diferents procediments de gestió de la comunicació que ens 
poden ajudar a construir una estructura interactiva sòlida que ens ajudi a avançar en 
l’aprenentatge col·lectiu.  

 
 

Annex :  

• S’ha de compartir un interès i un objectiu, que impliqui de manera significativa als 

seus participants.  

• S’ha de deixar espai per a la participació individual de tots els membres i promoure 

la participació de tots els integrants com a membres del grup. 

• La informació rellevant ha de ser compartida. S’han d’anar creant allò que Mercer 

anomena “marcs de referència” per a comprendre’ns mútuament. Cal arribar a tenir 

un llenguatge compartit que permeti l’entesa. És possible fins i tot que s’arribi a 

crear un llenguatge propi de la comunitat que li dóna identitat i cohesió.  

• Les opinions personals han d’estar raonades i argumentades per tal de donar 

suficient informació als interlocutors per a poder-les debatre. 

• Les intervencions/aportacions  han de circular, s’han de reprendre, recuperar, 

incorporar al fil de la conversa, s’han de comparar, relacionar,  valorar, generalitzar, 

categoritzar, .... 

• S’ha de pretendre arribar a unes conclusions compartides. Han d’haver-hi uns 

resultats que indiquin un progrés i un avenç i aprofundiment  en el coneixement 

respecte al punt de partida de la discussió.   

 (Doc. Comunitat de pràctiques) 
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7.5. El meu projecte de canvi o pla d’acció individual  
 
Instrument 
 

Nom del recurs El meu projecte de canvi o pla d’acció 

Descripció 

Aquest document és un instrument que pretén guiar la 
planificació d’un projecte o pla d’acció alhora que guia 
l’observació que el professorat ha de fer del mateix. 
Es lliura el document i es llegeix en veu alta perquè el 
professorat assistent pugui manifestar els dubtes que el 
sorgeixi, al temps que es va explicant el que es poden 
proposar amb el projecte. 
Es deixen 5’ perquè tothom pensi “Què vull aconseguir 
exactament?” i després tots els assistents ho exposen al grup. 
De manera no presencial “dissenyen” el seu projecte per 
explicar-ho  a la trobada següent  (a partir de la Graella per a 
la planificació...). 
En el cas que trobin dificultats a l’hora de confegir una graella 
pròpia més completa per a l’observació, els formadors poden 
facilitar un model (Pautes per a l’observació) que té com a 
punt de partida el document previ, al que s’afegeix algun 
element d’interès. 

Moment del procés 
Després d’haver consensuat els macrotemes i just en el 
moment de plantejar-se el projecte individual o col·lectiu que 
portaran a terme 

Utilitat. Què 
desencadena? 

L’observació i les seves metodologies no sempre són ben 
acceptades pel professorat o bé, si es tracta d’observació del 
projecte, més individual, no sempre saben què han d’observar 
exactament. Per això, el terme ”observació” es canvia per la 
pregunta “Què hem de tenir en compte?”, que relaciona la 
planificació del projecte amb l’observació del mateix.  
També ajuda a recordar determinats aspectes que han 
d’aparèixer en aquest projecte. És com un guiatge per la 
planificació. 

Presencial/no presencial 
La primera part és presencial. A partir de “Graella...” , es pot 
treballar de manera no presencial, malgrat que al llarg de les 
diferents trobades els diferents aspectes es posaran en comú. 

Temporització total És un instrument de procés, per tant dependrà del temps de 
què la formació disposi o de la pròpia planificació del curs. 
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El meu projecte de canvi 
 

Què vull aconseguir? 
 

Pensem 
 
• Un grup d’alumnes 
• Una matèria 
• Un tema 
• Un temps 
• Un espai 
amb els quals ens proposarem fer el 
nostre petit projecte.  

 

 
Què vull aconseguir exactament? 

 

Graella per a la planificació i observació del meu projecte 

Què he de tenir en compte? 
Material i fonts de consulta:  
• Llibre de text 
• Suport informàtic (TIC, TAC, buscadors...) 
• Dossier d’exercicis auto correctius 
• ... 
 

 
 

Organització de la classe: 
• Treball per a tot el grup classe 
• Treball en petit grup 
• Treball per parelles 
• Treball individual 
• ... 
 

 

Tasques: 
• Activitats manipulatives 
• Treball de camp i/o laboratori 
• Treball d’aula 
• Treball de gabinet 
• ... 
 

 

Com ho integraré en la meva 
programació? 
 

 

Com plantejaré la tasca als alumnes? 

 

Mentre es desenvolupa l’activitat, què 
observaré en els meus alumnes? 
• Treballen tots? 
• Demanen ajuda? 
• Com resolen els dubtes?:  
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• pregunten a companys? 
• pregunten al professor? 
• consulten el llibre de text? 
• consulten Internet? 
• ... 

• Quin grau d’assoliment van adquirint d’allò 
que van treballant 

 
Com avaluaré la tasca?  
• En el seu transcurs 
• En el resultat final  
• Quin pes específic tindrà cada activitat 

que els faré fer?  
• Quines evidències tindré que he 

aconseguit el meu propòsit inicial? 
 

 

Per portar a terme el meu projecte, què necessito saber? 
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Pautes per a l’observació a l’aula 
 

Mentre es desenvolupa l’activitat què observaré en els meus alumnes? 
Observo en els meus alumnes: 
• Treballen tots? 
• Demanen ajuda? 
• Com resolen els dubtes?:  

o pregunten a companys? 
o pregunten al professor? 
o consulten el llibre de text? 
o consulten Internet? 
o ... 

 
Observo en mi mateix/a: 
• Faig participar els alumnes? 
• Escolto les seves aportacions? 
• Afavoreixo la reflexió de l’alumnat respecte del que estem fent a l’aula? 
• Quin grau d’assoliment van adquirint d’allò que van treballant? 
• Com comprovo aquest assoliment (evidències)? 
• Puc abastar el treball en grup i/o individual que fan els alumnes? 
 
Observació del treball dels continguts 
• Quins són els meus  principals objectius? 
• Com treballo els continguts? 
• He tingut en compte les competències que han de desenvolupar els alumnes per portar a 

terme el projecte? 
• Amb quins problemes m’hi trobo? 
 
Observació de mi mateix/a 
• Em sento bé fent aquest tipus d’activitats? Per què? 
• Quins aspectes crec que he de millorar del meu/nostre projecte?  
• I de la meva pràctica docent? 
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7.6. El nostre projecte de grup o pla d’acció grupal  
 
Instrument 
 

Nom del recurs Projecte de grup 

Descripció 

Aquest instrument té cinc parts. 
Anàlisi del punt de partida. El professorat assistent se 
situa davant del mapa conceptual (scoba) elaborat entre 
tots i enriquit amb les aportacions de la persona 
formadora. La reflexió parteix de l’individu (Què faig jo 
respecte de l’objectiu que ens proposem?) i per la qual 
es deixen 5’, per anar cap a la reflexió del grup, 
eixamplant la mirada (Quines són les pràctiques més 
representatives, més comunes, del grup, del centre? 
Tenen un denominador comú? Quin?); es debat en grup 
durant 20’. 
 
Fitxa de lectura col·lectiva. Aquesta part es pot fer 
també després del punt següent (“Concretem en la 
programació curricular”) tot depenent del grau de 
maduresa que el grup té respecte de l’objectiu. La lectura 
de l’article es pot fer a casa, però seria convenient que la 
persona formadora l’iniciés de manera presencial i en 
veu alta per atraure l’atenció del professorat assistent. En 
tot cas, i si han llegit a casa, es podria fer un resum 
abans de començar l’activitat.  
 
Es deixarien 7’ de reflexió individual per contestar les tres 
preguntes. Si el grup és molt nombrós, s’exposaria en 
petit grup durant 10’, però si el grup consta de menys de 
dotze persones, es pot debatre directament en gran grup 
durant 20’. S’hauria de poder arribar a un document 
consensuat que anotaria la persona formadora per fer el 
retorn o la síntesi. Aquest primer document representaria 
el primer marc de referència conceptual compartit pel 
grup, que pot servir per documentar el punt de partida 
grupal.  
 
Concretem en la programació curricular. Els diversos 
projectes individuals han de tenir un paper important en 
la programació curricular de cada àrea o matèria, ha de 
contribuir a l’assoliment dels objectius i continguts 
d’aquestes àrees o matèries. És necessari que el 
professorat en prengui consciència i faci explícita 
aquesta inclusió en la seva programació del curs. 
 
El meu projecte en el centre. Aquest punt és 
especialment important si el que desitgem és que el 
professorat prengui consciència que cada projecte 
individual revertirà en la millora del centre. Les preguntes 
estan orientades per anar de dins a fora:  
• Què necessito jo del centre per dur a terme les 
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meves pràctiques? Es pot respondre des del 
recolzament professional i personal fins a determinats 
medis logístics (aules específiques, sortides, 
instruments TIC...)  

• En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en 
la millora del centre? El que el professorat fa, si és 
innovador, afecta també a la innovació pedagògica 
del centre. 

• Què puc fer jo des del meu espai d’influència? (des 
de la tutoria, departament, coordinació, aula...) Cada 
professor/a té el seu petit àmbit d’influència i n’hauria 
de ser conscient. 

• Què pot fer la Direcció del centre per facilitar aquesta 
millora? Les respostes van més enllà de les del 
primer punt. Toca ara parlar d’equips docents, de 
rendibilització de reunions pedagògiques, de visió de 
futur... Aquest serà el punt de partida per a la 
confecció, ja en l’última trobada del curs, del Decàleg 
de necessitats que el professorat assistent pot 
elaborar per donar a la Direcció del centre i continuar 
d’aquesta manera reflexionant sobre la pròpia millora 
(la del centre). 

 
Paral·lelament a aquest instrument, i en aquest punt, s’ha 
de treballar el projecte individual (Document El meu 
projecte de canvi). 
 
Document final del grup. De tot projecte col·lectiu és bo 
que surti un document de síntesi del treball fet. En tot 
cas, se’ls pot presentar el conjunt de propostes i que el 
professorat assistent en triï una. Pot adoptar diverses 
formes: 
• Decàleg de... Es tractaria d’un decàleg de base 

conceptual que tindria com a tema bàsic el 
macrotema o tema paraigües treballat al llarg de 
l’assessorament. Veure document del Decàleg en el 
apartat d’Avaluació. Aquest document es presentaria 
en contrast amb el document grupal que recollia  la 
primera base conceptual compartida de resultes de la 
primera lectura (v. Fitxa col·lectiva)  

• Recull de bones pràctiques. Serien la síntesi dels 
diversos projectes a mode d’antologia de grup. 

• Propostes d’organització interna. Parteix del debat 
sobre la pregunta Què pot fer la Direcció del centre 
per facilitar aquesta millora? El document resultant 
aniria a Direcció. El debat del grup s’eixamplaria al 
centre. 

• Decàleg de necessitats. Més ampli que l’anterior 
perquè, partint del mateix punt, no es limita als 
aspectes organitzatius, sinó que pot anar més enllà i 
abraçar els aspectes pedagògics.  També el 
document resultant aniria a Direcció i el debat del 
grup s’eixamplaria al centre. 
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Moment del procés 

Es comença a treballar en aquest projecte grupal una 
vegada està definit l’objectiu de millora compartit i una 
vegada s’ha presentat l’objectiu en tota la seva 
complexitat; és a dir, hem treballat el seu scoba (mapa 
conceptual, esquema) i els hem acostat cap a l’scoba 
(mapa conceptual complet, esquema complex) de la 
persona formadora. Últimes trobades. El document final 
del grup s’hauria de fer en l’última trobada. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Sobretot, la conscienciació que el professorat és un 
col·lectiu que no es pot deslligar del centre on treballa. 
Que tot el que fa té una repercussió en el centre. Que el 
centre també depèn del que fa el seu professorat, perquè 
mantenen una relació recíproca. És una manera de 
trencar la idea tan arrelada que cadascú està sol dins de 
cada aula. Obre la mirada cap al treball en col·lectivitat.  

Presencial/no presencial Presencial. 

Temporització total 

És un instrument de procés, per tant dependrà del temps 
de què la formació disposi o de la pròpia planificació del 
curs.  
El document final de grup ocuparia d’hora i mitja a dues 
hores de l’última trobada. 
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Projecte de grup 

Anàlisi del punt de partida 

 
Individual: Què faig jo respecte de l’objectiu que ens proposem? 
 
 
 
 
 
Grup: Què fem? Quines són les pràctiques més representatives, més comunes, del 
grup, del centre?  Tenen un denominador comú? Quin? 
 
 
 
 
 
 

Fitxa de lectura col·lectiva 

 
Què ens ha resultat més significatiu de la lectura? 
 
 
 
 
 
 
 
A què no podem renunciar? Què és imprescindible? 
 
 
 
 
 
 
 
Del que hem llegit i del que hem parlat, què ens interessa treballar? Com? 
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Concretem en la programació curricular 

 
El que treballarem, com l’inclourem en la programació curricular? 
 
  
 
 
 
 
 

El meu projecte en el centre 

 
Què necessito jo del centre per dur a terme les meves pràctiques? 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en la millora del centre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Què puc fer jo des del meu espai d’influència? (des de la tutoria, departament, 
coordinació, aula...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Què pot fer la Direcció del centre per facilitar aquesta millora? 
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Document final del grup 
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7.7. Portafolis: documents i fases del cicle 
 
Instrument 
 
Nom del recurs Portafolis , instruments i fases del cicle reflexiu 
Descripció 
 
 
 
 

És un quadre general molt esquemàtic i essencial, en el sentit 
que hi ha el mínim d’informació necessària per tal d’aclarir en 
quin moment del procés incorporem documents o ens són 
útils. 
 En primer terme hi ha els tres portafolis, en segon terme els 
documents concrets o instruments i finalment les tres fases 
generals del cicle. 

Moment en el procés 
 

A la trobada 3 o a la trobada 4,  en el moment en què s’ha 
arribat a definir l’objectiu compartit de milllora i el volum de 
documents treballats requereix una ordenació dins de 
l’estructura general del procés formatiu. 
 

Utilitat. Què 
desencadena? 

L’objectiu és que ajudi a l’ordenació mental i física dels 
documents i aplani el camí o el procés de treball dels 
participants, sempre i quan la persona formadora el  trobi útil i 
adequat al moment. 
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial 

Temporització total 15’ 
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           Instrument 
 

 
Desenvolupament del portafolis 

inicial 
 

do
c 

 
 
Document Portafolis Inicial. Anàlisi del context.Les primeres 
observacions.Les bones pràctiques. 

 
 

Autoanàlisi 
  

Definició compartida de l’objectiu de millora  
 

 
Inici del portafolis intermedi 

 

do
cu

m
en

ts
 

 
Instruments : activitats de contrast : de la t, t1,t2 a la T 
 

Contrast 

Desenvolupament del portafolis 
intermedi 

 
 Pautes per redactar el portafolis intermedi 
 

Projecte grupal 

Pautes per a l’elaboració d’un projecte grupal  
Noves observacions 
Recollida de dades 
 

 
Avaluació  

 
 

Evidències més significatives 
Abans i després del procés formatiu 
El portafolis final grupal 

Redescripció en 
la pràctica 
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7.8. Exemple de portafolis de grup 
 
 

Nom del recurs Portafolis de grup 

Adreçat a Professorat assistent 

Descripció 

 
El portafolis de grup  conté tres parts, com és habitual, però es 
diferencia en el tipus de treball que es fa en cada una de elles: 
• Portafolis inicial: És individual. Primeres recerques. 

Primeres observacions. Primeres aportacions del / al grup. 
• Portafolis intermedi: És individual. Mètodes d’aplicació. 

Assaig de les diferents metodologies. Matisacions i 
aportacions de / a cada company. Completen la bibliografia i 
els recursos. Serien interessants aquí activitats com la del 
diàleg mut. 

• Portafolis final: Es confecciona en grup. Conclusions i 
reflexions sobre les evidències individuals i de grup. 
Similituds i diferències. Influència del context. Superació de 
les limitacions i aprofitament de les possibilitats. Anàlisi de la 
influència de les aportacions col·lectives al grup. 

 
Una segona part, la de més pes del portafolis grupal, hauria 
de consistir en un material reflexiu al voltant tot l’estudiat pel 
grup: 
• Tipus de projectes individuals portats a terme. 
• Conclusions teòriques sistematitzades a partir de les 

lectures. 
• Aplicacions de la T a la P. 

 
Els portafolis inicial i intermedi són individuals; el portafolis final, 
grupal. Aquest es confegiria en la penúltima trobada per tal de 
poder fer les modificacions derivades de les aportacions de la 
resta i s’exposaria (i lliuraria) en l’última. L’elaboració del 
portafolis final necessitarà materials diversos com:  
 
• Actes reflexives de cada trobada 
• Fitxes de les lectures treballades (haurien, doncs, d’estar 

publicades també a l’aula virtual) 
• Aula amb ordinadors connectats a Internet per tal de poder 

consultar i escriure in situ a la penúltima trobada. 
 

Moment del 
procés Al llarg del procés. 

Objectiu. Què 
desencadena? 

 
El fet que tant el portafolis inicial com intermedi incorporin el 
resultat de les reflexions grupals fa que tots els membres del 
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grup es facin responsables, dins del seu portafolis individual, del 
seguiment del  procés del grup.  
 
Totes les reflexions van dirigides a què emergeixi el jo-
persona en un context,  així com l’avenç del context gràcies 
a les aportacions  del diferents jo-persones. 

(Olga Esteve, Zinka Carandell) 
 

Presencial/no 
presencial Presencial i no presencial 

Temporització Tot el procés 

 
 



Àrea de Programes de Formació 
                           Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 209 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

 
 
 

PORTAFOLIS   INICIAL (Individual) 

Data d’inici: 

La pregunta de recerca que em faig és: 

  El tema “paraigües” és: 
 
 

PLA DE RECERCA / ACCIÓ 
 
1. Primeres recerques: 

a. Bibliografia 
b. Recursos d’Internet 
c. Experiències pròpies 
d. Experiències alienes 

 
2. Primeres observacions: 

a. Instruments d’observació emprats 
b. A quines conclusions he arribat? 

 
3. Primeres aportacions del grup: 

a. Aspectes a continuar 
b. Aspectes a millorar 
c. Aspectes sobre els que he de fer més recerca 
d. On puc trobar respostes? 

 
4. Conclusions sobre el meu / nostre context/os 
 
5. Lectures i fonts consultades: 

a. Fitxa 
b. Què m’ha aportat? 
c. Com es pot aplicar? 
d. A què em porta? 

 
6. Quines van sent les meves aportacions concretes a l’àmbit de treball consensuat? 
 
7. Què m’està aportant el conjunt de mirades del grup a la meva pregunta de recerca 

o més enllà d’ella? 
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PORTAFOLIS   INTERMEDI (Individual) 

Pregunta de recerca: Què vull aconseguir exactament? 

   El tema “paraigües” és: 
 
 

DESENVOLUPAMENT 
del Pla d’Acció Pedagògica 

 
 
1. Mètodes d’aplicació.  

a. Comuns al grup 
b. Diferents al grup 
 

2. Assaig de les diferents metodologies.  
a. Com m’he sentit a l’aula, en el Departament, en el centre? 
b. Encerts 
c. Entrebancs 
d. A continuar... 
e. A millorar... 

 
3. Lectures i fonts consultades: 

a. Fitxa 
b. Què m’ha aportat? 
c. Com es pot aplicar? 

 
4. Quines van sent les meves aportacions concretes a l’àmbit de treball consensuat? 
 
5. Què m’està aportant el conjunt de mirades del grup a la meva pregunta de recerca 

o més enllà d’ella? 
 

 
ANÀLISI  DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCIÓ 

 
Quines dificultats, reptes, sorpreses o sentiments he descobert durant el procés? 

 
 
 

 



Àrea de Programes de Formació 
                           Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 211 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

 
 

PORTAFOLIS  FINAL (De grup) 

Data d’acabament:  
 

   El tema “paraigües” és: 
 
 

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA D’ACCIÓ 
 
1. Conclusions i reflexions sobre les evidències individuals. Quina és la meva 

avaluació individual del procés? Què m’ha aportat a mi personalment? 
 
2. Similituds i diferències.  
 
3. Influència del context. Quines implicacions crec que pot tenir en el meu centre? Per 

què? 
 
4. Superació de les limitacions i aprofitament de les possibilitats. 
 
5. Posada en comú d’aquestes reflexions: Si analitzem detingudament cadascuna de 

les aportacions individuals al punt de partida del grup, en què hem avançat 
col·lectivament? 

 
CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA 

 
1. Què hem construït / après entre tots? 
 
2. A quines conclusions hem arribat? 
 

I a partir d’ara, què? En mi...? En el meu centre...? 
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VALORACIÓ PERSONAL DEL CURS 
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7.9. Exemple 1 d’activitat de contrast: Anàlisi d’un cas i Contrast T 
 

 
 
Instrument 
Nom del recurs Anàlisi d’un cas 

Descripció 

El cas que es presenta hauria d’estar lligat amb el tema 
que es vol treballar a l’assessorament, no pot estar 
deslligat de l’objectiu del curs. En aquest  exemple, el 
tema és treballar el currículum des del punt de vista de la 
diversitat a l’aula. 
 
El text el pot crear el mateix formador o agafar un relat 
que ja existeixi. 
 
La persona formadora llegeix en veu alta el cas. Després 
de la lectura es demana al professorat assistent que 
pensi durant 5’ de manera individual les respostes que 
donaria a les preguntes que es projecten a la pantalla 
(requadre ombrejat). Se les expliquen després en petit 
grup (15’) i un portaveu manifesta en veu alta la posició 
consensuada del seu grup davant de tothom. 
 
Al final de la trobada es dóna un article (T) que pot 
respondre als objectius del curs que s’han marcat (en 
aquest cas, treballar el currículum mínim imprescindible) i 
se’ls demana que apuntin les idees que consideren clau.  
 
La trobada següent comença, doncs, amb el treball de la 
lectura, però alhora amb el cas; per tant, treballaran la T i 
el cas en paral·lel, provant de trobar l’aplicació de la 
teoria al cas hipotètic que els vam plantejar. Repassen 
individualment el que els ha suggerit l’article, consensuen 
uns acords en petit grup  sobre la lectura i també sobre la 
resposta curricular que podem donar al cas, i ho exposen 
en gran grup. 
 
Per visualitzar millor tot el que diuen, una de les 
persones formadores va prenent nota i projectant en la 
pantalla el que s’està debatent. 
 

 
Els dos instruments que es presenten a continuació, l’anàlisi d’un cas i l’activitat de 
contrast, estan relacionats amb  els objectius que es proposen: 

1. Acostar el professorat el macrotema que ha de treballar mitjançant un exemple 
–cas- proper a la seva realitat. 

2. Consensuar les respostes que han de donar a aquest cas. 
3. Trobar ple sentit a una Teoria que els ajudarà a concretar els criteris amb els 

que donaran les seves respostes. 
4. Contrastar el que pensen (producte final de la reflexió contrastada de les seves 

t  amb la T)  amb el que volen concretament (treball del macrotema). 
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D’aquesta activitat sorgeixen els criteris d’actuació amb 
què treballaran l’objectiu de la formació. 
 

Moment del procés 

Es tracta d’un instrument vàlid quan l’assessorament té 
un tema definit des del començament i és necessari 
focalitzar-lo molt aviat. El cas es pot presentar quan el 
grup de formadors han de definir criteris concrets 
d’actuació. En aquest exemple, es tractava de concretar 
els criteris que els ajudaria a definir el currículum bàsic 
imprescindible. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

El cas permet visualitzar de seguida les possibles 
situacions amb què es pot trobar el professorat d’un 
centre. La història ha d’estar lligada amb el tema que es 
tracti, perquè s’hi sentin implicats.  
En el supòsit que els qui assisteixen donin una solució 
que no sigui la que ha de respondre als objectius que es 
planteja el curs, les persones formadores hauran de fer 
veure aquesta contradicció i reprendre el tractament del 
cas des de l’òptica adequada: reconduir el debat. 
Important és també la manera d’integrar la T en les 
necessitats del professorat i d’aplicar-la a un cas concret 
que es por donar perfectament en la realitat dels centres. 
Per altra banda el seu posicionament respecte al cas farà 
emergir clarament les seves creences i les seves “ts 
petites”, ja que el cas permet fer un acostament vivencial.  

Presencial/no presencial Presencial.  

Temporització total Dues trobades 
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Anàlisi d’un cas 
 
 
Entrevista tutorial amb l’alumne Jonathan Valls Soriano, febrer 2005. 
(L’equip docent de tercer d’ESO li ha encomanat al tutor personal de l’alumne que parli 
amb ell. Jonathan no fa res a la majoria de les classes, menys a  Socials, que 
imparteix el seu tutor i a Educació Física. A Tutoria participa activament en els debats 
sobre la dinàmica d’aula i els problemes dels adolescents. Malgrat els seus nuls 
resultats acadèmics, el professorat  té carinyo al Jona  per les seves qualitats 
humanes. 
TUTOR. A veure, Jona, m’agradaria  que en parléssim una estoneta. A la darrera 
reunió de l’equip docent hi vas sortir una altra vegada. El professorat es queixa que no 
facis res, que siguis tan passiu... 
JONATHAN. Ja... (sospira, amb expressió resignada) És que... 
TUTOR. “És que...que,  Jonathan, tio?...Fins i tot l’altre dia a Mates, el profe et va 
agafar amb una revista de motos. 
JONATHAN. I que vols que faci, profe? (Com entregat) 
TUTOR. Doncs vull...una cosa molt senzilla: que estiguis atent a les classes 
(imperatiu, no deixa de mirar-lo fixament als ulls).. 
JONATHAN. (Amb la veu gairebé inaudible) Sí, ja està, ¿no? 
TUTOR. (autoritari) ¿Què dius, Jonathan? 
JONATHAN. “Jona”, profe...Que no es fàcil (separa amb intenció les síl.labes). 
TUTOR. Que no es fàcil “escoltar” (pronuncia emfàtic l’últim paraula), Jona? 
JONATHAN. Si jo escolto, profe, el que passa és que no presto atenció (riu i veient 
l’expressió del tutor, se’n disculpa amb un moviment de les mans). 
TUTOR. (El mira fixament i dibuixa amb els dits dos signes d’admiració) Escoltar i no 
prestar atenció! 
JONATHAN. Com vols que presti atenció si no me n’entero. 
PROFE. Posa’m un exemple. ¿Què no entens a Mates? 
JONATHAN. Doncs, el teorema de Pitàgores, que si “catets”, que si “hipotenusa”, per 
a què?... 
TUTOR. “Per a què”? (repeteix emfàticament la pregunta tot separant les tres 
paraules) 
JONATHAN. A mi què m’importen els catets i la hipotenusa! (No vocalitza. Ho deixa 
anar ràpid, com si es penedís de dir-ho). 
TUTOR. Doncs, t’han d’importar (Amb veu alta i to contundent). 
JONATHAN. Per què? 
TUTOR. Doncs perquè és un tema de mates i si no te’l saps et suspendrà el profe. 
JONATHAN. Si jo suspendré de totes les maneres. (se li humitegen una mica els ulls; 
el tutor no ho percep). 
TUTOR. I  a les altres matèries? 
JONATHAN. Doncs, igual. Avui a  Natus, que si els protons i els electrons que flipa  la 
profe i diu que (assenyala la taula de la sala en la qual parlen) en aquesta taula no 
paren de donar voltes...Tu veus aquí alguna cosa que doni voltes?, perquè jo no...i que 
haig de fer un esforç d’estracció... 
TUTOR. D’abstracció! 
JONATHAN. Això, d’abs, això...I Cata, que el rotllo de  “en” i “hi” i  “in”.. 
TUTOR. “In” és anglès, Jona... 
JONATHAN. Ah, sí. 
TUTOR. Però podries estar atent, tio, podries... 
JONATHAN. Podria què, profe!...Mira, l’altre dia deies a tutoria que tu no tenies ni puta 
idea de motos,  que no entendries mai com funciona un motor.. Que conduïes i prou.. 
TUTOR. És veritat. 
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JONATHAN. Doncs, imagina’t, profe, que anés jo i un dia et parlés dels motors en 
general, un altre dia del motor de 125, un altre del de 150, un altre del de 500, després 
dels motors dels cotxes, dels avions...Estaries, atent, profe? 
TUTOR. Mira...Depèn. Depèn de si trec alguna cosa estant atent encara que no 
entengui res.. 
JONATHAN. I què en puc treure jo? 
TUTOR. Doncs, aprovar, Jona , si els profes veuen que t’hi esforces. A més, fixa’t: has 
dit “en” puc treure...Vol dir que “en” és important a la teva vida diària. 
JONATHAN. Doncs...si ja ho dic bé...per què ho haig d’estudiar? 
TUTOR. Ho has d’estudiar perquè ho has d’estudiar, tio. A veure, són coses que s’han 
de fer i punt. A més, m’estàs enganyant, Jonathan. No és que no entenguis les coses, 
és que passes. 
JONATHAN. Sí, passo. (amb determinació i un xic de ràbia). 
TUTOR.(triomfal)  Ho veus? 
JONATHAN. Sí, m’avorreixo, m’atxitxarro, llavors, passo, al final no pillo res i com que 
no pillo res, m’avorreixo...I jo l’única cosa que vull és que acabi això de la secundària 
d’una vegada i posar-me a treballar (es torna a emocionar; ara sí que ho adverteix el 
tutor i li fa l’ullet; després li posa la mà a l’espatlla; l’alumne evita el contacte, però 
sense brusquedat). 
TUTOR. Un any i mig més escalfant cadira! (Festiu. Obre exageradament els braços, 
com si se n’escandalitzés). Mira, Jona, si us plau, que a mi sí que em tenen 
“atxitxarrat” els profes i les profes, “Jonathan, per aquí, Jonathan per allà”...Mira, fem 
un pacte, tio: tu estàs atent a les classes encara que no te n’enteris gaire, que 
després, tu ja ho saps, a l’ESO es valora l’actitud i tal i, com a mínim, no perdràs totes 
les oportunitats. ¿Val? 
JONATHAN. (Somriu; el gest no acaba de resultar coherent en relació a les 
expressions emocionals anteriors). Val, profe. Ho intentaré, t’ho prometo. 
TUTOR. Vinga, Jonathan, fins a la tarda. 
JONATHAN. Jona, profe, Jona. 

(Text d‘en Juan Sánchez-Enciso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaginem que en Jonathan és un alumne del nostre centre. 
1. Li podem donar resposta? 
2. Quines respostes li podem donar com a professors  i  com  a  centre? 
3. Què necessito saber? 
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Un exemple de graella de contrast 

 
Graella sobre el “cas Jonathan” 

Entendre’l com a persona i 
acostar-s’hi 

Ajudar-lo a modificar la seva 
actitud davant 
l’aprenentatge. 

Qüestionar el currículum i 
anar avançant cap a 

propostes més realistes 

• Acostar-nos als seus 
interessos emocionals 

• Observar-lo; escoltar-lo 
• Contextualitzar l’alumne en 

el seu entorn 

• Esbrinar el perquè de la 
seva negativitat cap a 
l’aprenentatge. 

• En quin moment ha perdut 
l’interès per aprendre? 

• Intentar restablir-ne la 
connexió. 

• Posar-lo en crisi 
• Fer-li veure la necessitat 

que hi posi interès 

 
• Fer mates a partir de les 

motos. (orientació 
continguts) 

• Organització global per 
atendre la diversitat 
(organització del centre) 

• Adaptar continguts (ACI) 
• Buscar mínims 

imprescindibles (continguts 
curriculars)* 

 

 
*   És l’objectiu que ens havíem proposat que sortís per començar a treballar el 
currículum mínim imprescindible, motiu de la demanda de l’assessorament. 
L’ombrejat és nostre. 
 
Es llença després la pregunta: Quins problemes objectius del currículum posa de 
manifest el “cas Jonathan”? 
A partir d’aquí, es passa una T que els ajudarà a concretar els criteris amb què es pot 
elaborar un currículum bàsic imprescindible per a cada àrea. El resultat és la graella de 
contrast següent, elaborada de manera conjunta (individual - petit grup - gran grup):  
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Article de Cèsar Coll “Cas Jona” 
 
• Poder-se incorporar a la societat com a 

ciutadà o ciutadana de ple dret. 
• Desenvolupament personal, emocional, 

afectiu i relacional. 
• Aprofitament d’oportunitats de tota mena. 
• Accedir a processos formatius i educatius 

posteriors amb garanties d’èxit. 
• Què vol dir ser un ciutadà? Que pugui 

manifestar-se com una persona adulta, tot 
ell sencer. Coneixement i actitud adulta, en 
totes les situacions que pugui viure.  

• Sembla que acostumem a tenir en compte 
el quart punt de manera prioritària 
(associat a conceptes). 

• Donar uns continguts iguals per a tothom i 
veure després  fins a on arriba cada 
alumne. El límit el fixa el propi alumne. 

• El marge de maniobra és molt ampli i els 
mínims s’han de prendre de manera 
consensuada. Percepcions diferents del 
que és el bàsic. 

• Problema: la diversitat (alumnes 
nouvinguts) dins de la diversitat. Com 
podem atendre diferents tipus d’alumnat 
amb el mateix “bàsic”. Fase d’integració 
cultural per a l’alumnat que acaba d’arribar  

o → com s’integren? 
o → acreditació que reben: igual?, 

especial? 
• Ratio d’alumnes per aula que dificulta 

l’atenció a la diversitat. 
• El punt quatre és el més important. Però, 

es refereix al títol d’ESO o es refereix a les 
competències (“instruments”) per poder-
se’l treure més endavant.  

• Coneixements: pocs, clars i profunds 
 

 
• Concreció del currículum que li interessi. 

Complements d’activitats que li facin 
interessar-se per les matèries, més enllà 
de la lògica de les matèries. 

• Requereix la presència activa d’altres 
escenaris (família, mitjans de comunicació, 
que poden no tenir gaire present la cultura 
de l’esforç). 

• Dos problemes: l’atenció del que s’està 
ensenyant  

o < el que se li està ensenyant no 
està relacionat amb el que està 
vivint;  

o < la manera d’ensenyar-lo (PAIM). 
El professor hauria de relacionar 
més el que ensenya amb opcions 
vivencials. 

o Lligar el què ensenyem amb el per 
a què ensenyem. 

• Els coneixements que pot adquirir està en 
contradicció amb les seves vivències. 
Tema de l’acreditació ¿? 

• Encertar què és l’imprescindible per a ell. 
Per què suspèn durant tot el curs i li 
donem l’amnistia a final de curs? Què fem 
durant el curs? Què hem de canviar en la 
nostra mentalitat per acostar-nos al Jona? 
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El formador n’extrau la síntesi que, a partir de la T, condensa i resumeix el que ells 
havien dit: 
1. Incorporació a la societat com a ciutadà/na de ple dret. 
2. Desenvolupament personal, emocional, afectiu i relacional. 
3. Capacitat d’aprofitar oportunitats de tota mena (formació, cultura, oci...) 
4. Accés a processos formatius posteriors 

 
 
 
Connexió amb Activitat de contrast * 
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Instrument 
Nom del recurs Activitat de contrast* 

Descripció 

L’objectiu és que comencin a concretar el tema (en 
aquest cas, el currículum bàsic imprescindible) a partir de 
dues matèries que no tenen que coincidir amb les seves. 
 
Es demana a un/a professor/a de CN i a un/a altre/a de 
CS que llegeixin en veu alta els objectius curriculars 
d’etapa al temps que expliquen en què consisteixen. 
Mentre es fa la lectura, cada assistent rumia la seva 
selecció. Es deixen 3’ perquè acabin de destriar els cinc 
objectius curriculars que consideren bàsics 
imprescindibles per al seu alumnat. Els debaten després 
en petit grup durant 20’ i consensuen una única resposta 
que anoten en la graella que se’ls facilita i que recolliran 
després els formadors. S’exposa en gran grup. 
 
El fet de recollir la graella té una finalitat concreta: que 
les persones formadores  puguin sintetitzar els aspectes 
més rellevants i exposar-los de manera reflexiva (fent 
notar què implica la selecció que han fet de cara a la 
confecció del seu propi currículum “real”) abans de 
començar el treball de cada àrea particular. 
 
Han de respondre al perquè de la selecció que fan. És 
important que ho facin perquè aquestes raons hauran de 
ser les que guiïn la selecció dels objectius curriculars de 
la pròpia matèria que vindrà a continuació . 
 
En aquest cas, no apareixien criteris que redundessin en 
l’adaptació concreta del currículum, així que vam optar 
per reconduir la situació envers l’objectiu del curs llençant 
una pregunta:   
¿Qualsevol alumne/a nostre –fins i tot, el “Jonathan- pot 
adquirir coneixements sobre les matèries, que li permetin 
anar avançant en etapes posteriors de la seva trajectòria 
d’aprenentatge? 
 
Amb la presa de consciència que suposava, ja estàvem 
en disposició de treballar el currículum per àrees. 

Moment del procés 

Després de l’anàlisi d’un cas i una vegada que estan 
definits el criteris generals d’actuació que es proposa el 
curs. 
Abans de concretar el treball en l’àrea pròpia de cada 
assistent. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Es tracta, per una banda, de començar a visualitzar de 
manera general el que suposa l’aplicació dels criteris 
d’actuació que ja han definit seus; per una altra, 
l’acostament a l’objectiu del curs, en aquests cas, la 
definició del currículum bàsic imprescindible en l’ESO. És 
un pas intermedi i necessari entre la definició dels criteris 
per a la confecció del currículum i la definició d’objectius i 
continguts del currículum de cada àrea. La concreció i la 
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reflexió posterior que se’n deriva permetrà acabar de 
perfilar què volen respecte del currículum bàsic 
imprescindible. 

Presencial/no presencial Presencial.  

Temporització total Dues hores 

 
 
Activitat de contrast  

Objectius d’etapa de CN Objectius d’etapa de CS 
 
1. Comprendre las grans idees de la ciència 

i utilitzar-les per interpretar fets rellevants 
de la vida quotidiana així com per 
analitzar i valorar les repercussions del 
desenvolupament tecnocientífic. 

2. Utilitzar conceptes i estratègies pròpies 
del treball científic ja sigui 
manipulativament o a través de 
simulacions, per plantejar preguntes 
rellevants i obtenir conclusions a partir 
d'evidències i proves experimentals, amb 
la finalitat de comprendre i ajudar a 
prendre decisions sobre canvis en la 
natura, produïts o no per les persones. 

3. Comprendre missatges de continguts 
científic, elaborar-ne i comunicar-ne, 
utilitzant el llenguatge oral i escrit i fent 
servir quan calgui altres llenguatges i 
recursos, especialment els provinents de 
les TIC, que puguin ajudar a fer la 
comunicació més eficaç. 

4. Cercar i seleccionar informació sobre 
temes científics, utilitzant diferents mitjans 
i fonts, valorar-la críticament i emprar-la 
per orientar i fonamentar les pròpies 
opinions i l actuacions. 

5. Cooperar en grups socialment 
heterogenis en la resolució de problemes 
abordables amb els conceptes i 
procediments propis de les ciències, 
demostrant iniciativa i creativitat en el 
plantejament de propostes i ajudant els 
companys i companyes en la regulació de 
les dificultats que es manifesten. 

6. Tendir a actuar en funció d'actituds i 
hàbits favorables a la cura i promoció de 
la salut individual i comunitària 
fonamentats en els coneixements bàsics 
científics, utilitzant estratègies que 
permetin enfrontar-se als riscos de la 

 
1. Identificació i ús de diferents tipus 

de fonts, valorant les seves 
aportacions al coneixement del medi 
físic i de les formes de vida en el 
present i el passat. 

2. Desenvolupament de les 
competències lingüístiques pròpies 
del coneixement social en l'anàlisi i 
interpretació dels fenòmens, així 
com en la comunicació de resultats 
d'una recerca. 

3. Valoració de la necessitat de 
protegir i difondre el patrimoni 
natural i cultural com a herència 
cultural dels grups humans i 
manifestació de riquesa i diversitat. 

4. Aplicació de la representació gràfica 
de la cronologia i de les variables 
històriques de canvi, continuïtat i 
simultaneïtat. 

5. Situació en el temps i en l'espai dels 
fets històrics rellevants, aplicant la 
periodització convencional. 

6. Identificació dels diferents ritmes 
evolutius de les societats, valorant 
el caràcter no lineal de l'evolució 
històrica. 

7. Localització i caracterització de 
diferents paisatges, analitzant la 
interacció entre els grups humans i 
el medi i caracteritzant les formes 
de vida que possibiliten. 

8. Lectura i interpretació de mapes, 
plànols i imatges de diferents 
característiques i suports, per 
localitzar i per caracteritzar els 
grans àmbits geopolítics i 
econòmics. 

9. Cerca, anàlisi i contrast 
d'informacions estadístiques, gràfics 
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societat actual en aspectes relacionats 
amb l'alimentació, les addiccions, la 
sexualitat i la prevenció de les malalties 
en general. 

7. Analitzar i valorar la importància d'utilitzar 
els coneixements científics i les 
interaccions de la ciència i la tecnologia, 
per satisfer les necessitats humanes i per 
participar en la presa de decisions sobre 
problemes locals i globals que s'enfronta 
la societat en vistes a assegurar un futur 
més sostenible. 

8. Reconèixer que per a l'exercici de moltes 
professions es necessiten coneixements 
científics i saber aplicar processos propis 
d'aquest camp de saber. 

9. Analitzar críticament qüestions 
científiques socialment controvertides, 
argumentar les pròpies opinions tenint en 
compte les dels altres i aportant 
evidències i raons fonamentades en el 
coneixement científic, i tendir a actuar de 
manera conseqüent, responsable i 
solidària. 

10. Reconèixer la naturalesa de la ciència i 
situar els coneixements científics més 
importants en un context històric, per 
comprendre tant la gènesi dels conceptes 
i teories fonamentals com les interaccions 
entre la ciència, la tecnologia i la societat. 

 

i mapes, especialment amb suport 
TIC. 

10. Contrast i valoració crítica 
d'informacions diferents, incloses les 
dels mitjans de comunicació, sobre 
un mateix fet o fenomen, valorant 
solucions i alternatives als 
problemes. 

11. Reconeixement dels drets i deures 
individuals i col·lectius, identificant i 
rebutjant les situacions de 
desigualtat, injustícia i discriminació, 
especialment les relatives al gènere, 
que afecten persones i col·lectius en 
el món. 

12. Identificació dels focus de conflicte 
en el món actual i valoració del 
diàleg i de la cooperació com a 
formes pacífiques de resolució de 
conflictes. 

13. Valoració de la funció de la memòria 
històrica en la construcció del futur. 

14. Aplicació dels coneixements 
històrics a la comprensió i 
interpretació d'alguns dels 
problemes de l'actualitat, des d'una 
perspectiva global del món. 

15. Treball dels diferents continguts de 
la matèria amb mitjans audiovisuals 
i recursos TIC de forma creativa i 
responsable. 
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Llegim els objectius generals de les àrees de CN i CS.  
 
Quins pensaríem que serien els cinc objectius bàsics imprescindibles que 
hauria d’assolir  tot l’alumnat per reeixir en l’ESO?  
 Per què triem aquests objectius?  
 
Recordem els quatre criteris que ens proposava Coll i amb els que inicialment estàvem 
d’acord. També les nostres reflexions al voltant del tema. Potser no pertanyem a 
aquestes àrees, però sí que podem fer servir la intuïció i el sentit comú.  
I recordem també que estem treballant els aprenentatges bàsics imprescindibles. 

Selecció justificada d’objectius 
 
Objectiu 1 
CN 
CS 
Objectiu 2 
CN 
CS 
Objectiu 3 
CN 
CS 
Objectiu 4 
CN 
CS 
Objectiu 5 
CN 
CS 

 
Per què? 
 
 
Per què? 
 
 
Per què? 
 
 
Per què? 
 
 
Per què? 
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7.10. Exemple 2 d’activitat de contrast: L’aula, espai de comunicació 
Instrument 
 

Nom del recurs 
 L’aula, espai de  comunicació 

Descripció 

 
Proposta 3.- L’aula, espai de comunicació 
Dinàmica individual,  petit grup i gran grup. 
 
Partirem d’imatges d’aules on es plantegin diversitats 
de situacions d’intercanvi personal.  
A les imatges hi haurà persones  diverses en 
situacions diverses: alumnat, professors/es, més d’un 
professor/a actuant,etc. 
Per exemple: 
Aula 1.- Professor/a rodant pels grups d’alumnes 
asseguts en grups de 4 que treballen junts. 
Aula 2.- Un professor /a ajuda un grup de 2 alumnes 
en un racó i la resta d’alumnes participen en un 
treball oral amb l’altre professor/a. 
Aula 3.- Professor/a dempeus es passeja per les 
fileres d’alumnes.(asseguts de 2 en dos) 
Aula 4.- Professor/a assegut a la seva taula s’adreça 
a l’alumnat, situat en fileres individuals. 
El model triat es treballarà individualment i més tard 
en grup, segons expliquem a l’activitat. 
Finalment es realitza una posada en comú de les 
taules sorgides. 
Es recullen els avantatges generals i es redacta un 
comentari entre tot el grup. 
 

        Moment del procés 
És una activitat de contrast que fa avançar cap a un 
posicionament obert en relació als  diversos estils 
comunicatius dins de l’aula. 

Utilitat. Què desencadena? 

Desencadena una reflexió al voltant de l’espai de 
l’aula i les oportunitats que ens pot oferir aquest espai 
per a la comunicació. 
Obre noves possibilitats d’ensenyar i aprendre no 
només en contextos físics nous sinó en 
intencionalitats educatives diferents (p.e. aprendre 
del company o compartir l’aula ). 
Es resitua l’acte comunicatiu en funció de la 
intencionalitat educativa.  
En la posada en comú final s’acosten posicions en 
base a aquelles situacions que afavoreixen la 
comunicació a l’aula. El comentari final del grup pot 
ser el punt de partida d’una sessió posterior per 
realitzar un treball de contrast amb una lectura o 
article teòric relacionat amb la parla dialògica i/o el 
discurs indagador. 
 
D’una part, les persones participants descobriran la 
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relació o el paral.lelisme entre :  els elements físics de 
l’aula,  les seves pràctiques educatives habituals i 
línies de pensament pedagògic. 
Per altra banda valoraran i establiran criteris de 
millora en la disposició de materials no ja de forma 
aleatòria sinó en funció d’unes finalitats educatives. 
 

Presencial/no presencial Presencial 

Temporització total 50’ 
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L’aula, espai de comunicació. Activitat 
 
Individual 10’ 
 
Les persones assistents triaran a l’atzar una de les imatges on estigui representada 
una situació d’aula. En la descripció anterior de l’activitat, donem unes pistes de les 
característiques possibles de les quatre imatges, però naturalment poden variar en 
funció del context on ens trobem. 
Reflexionaran individualment al voltant  dels avantatges i els inconvenients que ofereix 
la imatge triada segons la interacció comunicativa entre: 
 

• Alumnes/ professor/a 
• Alumnes/alumnes 
• Professors/es entre ells (si s’hi escau) 

 
En petit grup 20’ 
 
 
Per realitzar aquesta reflexió tant la individual com  en petit grup, proposem recollir el 
resultat del grup en una taula com aquesta: 
 
 
IMATGE......................................................................... 
 
 
En relació a la comunicació dins de l’aula entre 
Avantatges 
Inconvenients 
 
Alumnat/professorat 
 
 
 
 
 
 
Alumnes/alumnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professorat (cas de professor/a de suport dins de l’aula) 
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L’aula, espai de comunicació 
(Continuació de l’activitat) 
 
 
 

Treball en gran grup 20’ 
 
 
El debat es situarà en la discussió de quins models ofereixen més avantatges des del 
punt de vista comunicatiu. D’aquí sorgiran uns models diferenciats segons el tipus 
d’interacció que es pretengui , de la qual cosa  es desprendrà no només una única 
opció, sinó que el model aplicable variarà segons la intencionalitat educativa del 
moment, de l’activitat o de la seqüència didàctica. 
 
El resultat final es recollirà en forma de mapa conceptual i serà retornat en una trobada 
posterior i pot ser el punt d’arrencada per introduir  activitats de contrast amb una 
Teoria (ESTEVE, Olga El discurs indagador ) que fonamenti allò que fem i per què ho 
fem, és a dir que doni eines conceptuals al professorat, en aquest cas en relació al 
discurs comunicatiu dins de l’aula ,  per tal que la seva pràctica diària es vagi 
consolidant i refermant. 
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7.11. Exemple 3 d’activitat de contrast: L’aula espai d’aprenentatge 
Instrument 
 

Nom del recurs 
 L’aula, espai d’aprenentatge i comunicació 

Descripció 

 
 
Quins processos comunicatius i d’aprenentatge 
afavoreixen les aules del nostre centre? 
 
Dinàmica individual, petit grup i gran grup. 
 
Partirem d’unes característiques d’aula o d’uns 
elements disposats de diverses maneres (veure  
annex1) i caldrà reflexionar individualment   sobre 
quins processos  comunicatius i d’aprenentatge 
(quines maneres de treballar) desencadenen. 
 
Petit grup 
Reflexionarà i discutirà des de la realitat de les aules 
del seu centre al voltant d’unes preguntes  (v.annex2) 
per tal de fer una activitat de contrast entre la 
disposició dels elements i els materials reals de les 
aules del centre i  les millores que caldria introduir per 
tal de facilitar la comunicació i l’aprenentatge. 
 
Gran grup 
 La posada en comú posterior servirà per prioritzar 
quines millores cal introduir i quines intencions 
educatives les conformen. 
 
 

        Moment del procés 

Activitat del contrast entre realitat de les aules i 
processos favorables a la comunicació i a 
l’aprenentatge, per a la qual cosa aniria inclosa dins 
de les activitats que ajuden a avançar col.lectivament. 
 

Utilitat. Què desencadena? 

Una reflexió sobre els espais físics i materials en 
relació a processos comunicatius i d’aprenentatge 
partint de l’anàlisi de diverses situacions d’aula. 
 
Unes propostes de millora d’aspectes  materials de 
les aules per tal que s’adeqüin millor als objectius 
d’aprenentatge i de comunicació que es pretenen. 
 

Presencial/no presencial Presencial 

Temporització total 50’ 
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Els materials de l’aula i els processos d’aprenentatge i de 
comunicació 
 
Activitat 1 
 
 

Treball individual (15 minuts) 

 Què afavoreix en relació a 
l’aprenentatge i /o a la comunicació 
aquesta disposició, aquest material, 
etc? 

Altres 
observacions 

Cadires i taules en 
cercle. La del 
professor/a, una més. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Cadires i taules en forma 
d’u. La del professor 
enmig de la u. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cadires i taules en grups 
de 4. 
El professor/a no utilitza 
taula per seure. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cadires i taules 
agrupades en grups 
grans(8-10) El 
professor/a no utilitza la 
taula per seure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cadires i taules en 
fileres. 
Individual. 
El professor/a té la seva 
taula i cadira enfront i sí 
que la utilitza. 
 
 

  

Un suro a la paret amb  
avisos acadèmics o 
institucionals. 
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A les parets un  suro 
buit, ratllat amb símbols i 
un cartell  institucional. 
Un mapa. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Al suro de les parets hi 
ha  esquemes, murals,  
frases, dibuixos, avisos, 
etc 

 
 
 
 
 
 

 

Al suro de les parets, 
esquemes, murals, 
frases, dibuixos, fotos de 
l’alumnat. 

 
 
 
 
 
 

 

Armaris amb llibres de 
consulta i material 
escolar a la vista. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Armaris amb material 
tancat amb clau sempre. 
Només obre el 
professor/a 
 

 
 
 
 
 
 

 

No hi ha armari ni obert 
ni tancat. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Un moble perquè  l’ 
alumnat desi els seus 
portafolis o carpetes. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cap moble per a ús de 
l’alumnat 
 

 
 
 
 
 
 

 

Un ordinador a classe i 
canó  per a ús del 
professor/a. 
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Un ordinador o més d’un  
per  a ús de consulta de 
l’alumnat, a més de 
l’ordinador per al 
professor/a. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aparells tipus 
reproductor de so o TV, 
canó…tot a la vista. 
 

 
 
 
 
 

 

Una pissarra única a la 
part frontal de la classe 
 

 
 
 
 
 

 

Més d’una pissarra 
distribuïdes per la classe. 
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Els materials de l’aula i els processos d’aprenentatge i de 
comunicació 
 
Activitat 2 

Treball en petit grup  (20’) 
 
En base al que heu treballat individualment a l’activitat 1, reflexioneu  i discutiu al 
voltant de: 
 

• En quins ítems de la taula anterior veieu reflectides les aules del vostre centre? 
 

• Quins elements caldria millorar, introduir o canviar per tal de facilitar la 
comunicació i l’aprenentatge en les nostres aules? 

 
• Quins materials  ens podrien ajudar per a la millora de l’aprenentatge i la 

comunicació a l’aula? 
 

• Quins dels aspectes anteriors prioritzaríeu?  
 

•  Amb quines intencions educatives (d’ aprenentatge i  de comunicació)? 
 

Posada en comú (15’) 
 
La posada en comú es farà amb l’objectiu d’arribar a consensuar unes millores  
materials per tal de facilitar un determinat  clima d’aprenentatge i de comunicació en les 
aules del centre. 
 
Per tal de recollir tota la informació  dels grups de treball realitzarem una taula general 
a la pissarra o projectada al canó.  
La taula recollirà els cinc eixos de discussió apuntats anteriorment. 
 
En quins ítems de l’annex 1... 
 
Quins elements caldria millorar... 
Quins materials ens podrien... 
Quins dels aspectes... 
Amb quines  
Intencions... 
 
Aquesta taula requerirà un treball posterior de síntesi per tal d’arribar a definir el grup 
en relació a : 
 
Les  millores materials que  caldria introduir a les nostres aules són....per tal 
d’afavorir.... 
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7.12. Exemple 4 d’activitat de contrast:  L’aula i estils d’aprenentatge 
 
 

 
Nom del recurs 

 
L’aula i estils d’aprenentatge 

Descripció 

Dinàmica individual, petit grup, gran grup, individual 
 
També partirem d’imatges d’aules ben diverses 
sense persones (imatges numerades  i amb 4 
imatges n’hi haurà prou).  Les persones assistents  
per grups de tantes persones com fotografies (4) es 
reparteixen la feina i cadascú treballa una sola 
fotografia responent quatre preguntes (veure full 
d’activitat posterior). 
 
Després els 1, els 2, els 3, els 4 es troben  i posen en 
comú les respostes. D’aquesta manera tindrem 
elements per esbossar una definició d’estils 
d’aprenentatge partint dels materials de l’aula, que 
seran escrites a la pissarra i que desencadenaran 
dues preguntes més formulades al gran grup i que 
pensaran individualment. 
La posada en comú de les dues respostes ens obrirà 
les portes a compartir estils de treball i millores 
materials que puguin facilitar noves maneres de 
treballar dins de les aules. 

Moment del procés 
Aquesta activitat la podríem incloure en el conjunt 
d’activitats de contrast que ajuden a avançar  
col·lectivament. 
 

Utilitat. Què desencadena? 

La reflexió individual: per una banda, que els 
materials i la seva disposició en l’aula poden ser 
elements  afavoridors  o no d’aprenentatge. 
Que la utilització d’uns determinats materials i el seu  
acostament  a l’alumnat afavoreix uns determinats 
procediments a l’aula. 
Que els rols del professorat i de l’alumnat varien 
segons l’ús i la disposició que fem dels materials. 
També ajuda a plantejar si la nostra aula i la gestió 
dels materials responen al nostre  estil 
d’ensenyament-aprenentatge i  com podem millorar-
ne la seva adequació. 
 
 
 

Presencial/no presencial Presencial.  

Temporització total 60’ 
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L’aula i els estils d’aprenentatge 
 
Activitat 
Treball individual (5 minuts)  
 
 

Respondran a les preguntes següents, després de reflexionar al voltant d’una de 
les quatre imatges d’aula que prèviament hauran triat: 
 
• Quins materials estan a la vista? 
• Quines metodologies de treball a l’aula poden desencadenar? 
• Quins és el rol del professorat? 
• Quin és el rol de l’alumnat? 

 

Treball en grup (15’)  

Amb les persones que han treballat la mateixa imatge: 
 
Després de posar en comú què els diu la imatge en relació a les preguntes 
formulades, cada grup haurà consensuat un quadre on es reflecteixi el resultat de la 
discussió. 
 
La informació que haurà resultat de cada imatge l’escriurem a la pissarra o projectada 
al canó de forma que tindrem quatre definicions de quatre  estils d’aprenentage, de  tal 
manera  que ara podem llençar dues  preguntes més de reflexió individual.  
 
 
Treball individual (5’) 
 

• Amb quina de les quatre definicions m’identifico més en la meva pràctica 
diària? 

 
• Quina millora física o material hauria d’introduir a la classe per avançar d’acord 

amb la identificació que he fet anteriorment? 
 
Posada en comú (15’) 
 

El debat que suscitarà la posada en comú tindrà com a finalitat definir els estils 
d’aprenentatge del grup, ressaltant les coincidències i obrint camins de millora vers 
l’adequació de materials i altres elements. 
El resultat quedarà recollir en un mapa conceptual de tot el grup, que serà retornat i 
comentat en la  trobada següent. 
El mapa conceptual resultant pot obrir camins vers el treball de contrast amb Teories 
d’aprenentatge. 
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7.13. Exemple 5 d’activitat de contrast: Vigotsky a l’aula 
 
Instrument 
 
Nom del recurs Vigotsky en el aula...quien diría 

Descripció La persona formadora llegeix la introducció del document fins 
arribar a la idea de tenir un “Frasco de píldoras para ensenyar”. 
 
Després es reparteix una píndola per a cada un o dos 
participants fins arribar a les 12 que conté el document.  
 
Cada parella llegeix la píndola i intenta comprendre-la per 
després  explicar-la al grup i això s’anirà repetint fins arribar a 
explicar les 12 píndoles (lectura compartida). 
 
Després es reparteix el text sencer a cada participant i 
individualment omplen la fitxa de reflexió amb les preguntes: 
Quines píndoles utilitzo? Com ho faig? Quines m’agradaria 
incorporar?  
 
Per acabar s’ajunten en grups de 4 o 5 i es fa una conversa 
entre experts. Posen en comú i contrasten les seves reflexions i 
escriuen en un full la pregunta: Com ho puc fer per incorporar a 
l’aula la píndola...? Cada component del grup agafarà la 
pregunta que vulgui respondre i escriurà la seva opinió. 
Després es llegeixen les respostes. 
 

Moment del procés Fer avançar el grup en el cicle individual i grupal. Però 
també es podria utilitzar en la fase anterior. Arribar a definir 
un objectiu compartit. Perquè es tracta d’introduir en el grup 
una renovació de teories pedagògiques o didàctiques per tal 
que el col·lectiu se les pugui fer seves i puguin esdevenir 
projectes de millora. 
 

Utilitat. 
 
Què desencadena? 

Crear una estructura de contrast. 
Trobar una base de referència compartida. 
Crear la necessitat individual i grupal d’introduir canvis i 
millores en la pràctica a l’aula. 
 

Presencial/No presencial Presencial 

Temporització 
 
 

1 hora 
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VIGOTSKY EN EL AULA…QUIEN DIRIA 
 
 
Reproduzco en esta apertura el primer ensayo que escribí en el año de 2001. Procuro 
mostrar que los grandes pedagogos no constituyen imperios de ideas validas 
exclusivamente para debates académicos y que, en la gran mayoría de los casos, sus 
pensamientos y sus sugerencias invaden el aula de todo profesor, todos los días. 
 
Creo que este ensayo es una manera de demostrar que Vigotsky también puede ser 
un personaje de nuestro quehacer cotidiano, si así lo deseamos. 
 
Comienza el año, comienza el siglo…es más, es el milenio el que comienza. 
 
En las expectativas y en las fantasías que envuelven todo recomenzar, los sueños y la 
imaginación tienen ganado su lugar. Así, en nombre de esos sueños, y estimulados 
por la  osadía de fantasear, imaginemos que los profesores que terminaron el milenio 
llenos de dudas y de inseguridad resolviesen, ahora, con las energías renovadas, 
comenzar con infinito coraje; y, sin tiempo de acudir a los sabios para consejos 
correctos y a los educadores del pasado para lecciones infalibles, ellos resolviesen 
buscar en la farmacia más cercana una serie de comprimidos y, entusiasmados, 
descubrieran un frasco de “Píldoras para enseñar”. ¿Qué contendrían esas pequeñas 
píldoras? Veamos: 
 
 Haga del saber que su alumno posee, el ancla para la asimilación de nuevos 

saberes. 
 
 Relacione los temas de sus disciplinas con las experiencias emotivas o del 

funcionamiento del cuerpo de sus alumnos. 
 
 Para “guardar elementos en la memoria de sus alumnos” use la coherencia, la 

emoción y la motivación y, en lo posible, los tres. 
 
 Ejercite siempre habilidades operatorias tales como analizar, comparar, criticar, 

relacionar, clasificar, deducir, localizar, sugerir y otras. 
 
 Haga que su alumno se exprese acerca de las cosas que aprendió empleando 

lenguajes pictóricos, gráficos, numéricos, gestuales, sonoros y otros. 
 
 Aprender significa siempre reestructurar el sistema de comprensión del mundo. 

Su alumno no aprende sin esa reestructuración. 
 
 Vale más evaluar el progreso del alumno que el volumen cuantitativo de los 

saberes que almacenó. 
 
 Presente los temas bajo la forma de desafíos, estudios de casos, situaciones-

problema, enigmas. 
 
 No presente al alumno una respuesta que pueda encontrar solo. 

 
 Al desarrollar un tema, procure insertar-lo en los objetivos de la disciplina que 

enseña y en los de la educación integral.  
 
 Los alumnos que presenten menor dificultad ayudan a los de mayor dificultad 
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 Converse, interrogue, entreviste, pregunte todo lo que pueda a los alumnos y, 

de esta manera, configure un universo de vocabulario que pondrá en uso. 
 
 
Estas píldoras fueron amalgamadas en los sueños y en las palabras de Perrenoud, 
Piaget, Rousseau, Paulo Freire, Darci Ribeiro, María Montesori, Howard Gardner, 
Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, Quintiliano, Leibniz, Kant, Herbart, 
Schopenhauer, Kierkegaard, Koling, San Juan Bosco, Friedrerich Nietzche, Steiner, 
Buber, Nelly, Vigotsky, Flanagan, Makarenko y otros muchos soñadores y profesores. 
 
 

Celso Antunes, Vigotsky en el aula… ¿Quién diría?, Ed: Sb.  
Colección: En el aula. 12 
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Activitat individual (7’) 
 
Quines píndoles utilitzo en les meves classes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Com ho faig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quines píndoles m’agradaria incorporar? 
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Activitat de contrast (10’) 
 
En grups de 4 o 5 compartiu i contrasteu l’activitat que heu realitzat individualment 
(10’) 
 
 
 
 
Quines idees m’han aportat els meus companys? Què en destaco d’aquests 
intercanvi? 
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Conversa entre experts (10’) 
 
 
Escriu en un full a part una pregunta o un dubte relacionat amb la píndola que t’agradaria 
incorporar en les teves seqüències  d’ensenyament - aprenentatge. 
 
Com ho puc fer per incorporar a l’aula la píndola.. ? 
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7.14. L’avaluació del procés i de l’impacte 
 

Per avaluar tot el procés de l’acció formativa proposem diferenciar tres aspectes 
possibles d’avaluació: 
 1. Avaluació de la formació  
 2. Avaluació dels projectes  
 3. Avaluació de l’impacte (repercussió de la formació en l’alumnat) 
 
ELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 

1. Avaluació de la formació (o del procés) 

ELS RECURSOS 

Per fer aquesta avaluació es presenten tres activitats.  
1) La carta 
2) El sobre 
3) La paraula clau 

Es poden fer una, dos o les tres alhora, però, ens sembla  
convenient no fer-ne més de dues. 
La descripció de cada activitat es fa separadament.   

Moment del procés - veure descripció de cada recurs -  

Utilitat. Què 
desencadena? 

Una revisió del procés individual i col·lectiu. 
Simbòlicament, és l’activitat que tanca un cicle en el camí 
cap a la millora i n’obre un altre.   

 

2. Avaluació dels projectes 

ELS RECURSOS 
Per avaluar els projectes proposem: 

4) Graella d’escolta activa 
5) Construcció del decàleg: En què hem avançat? 
6) Construcció del decàleg de necessitats.   

Moment del procés Penúltima - última trobada  

Utilitat. Què 
desencadena? 

Per les persones participants, una reflexió sobre els 
resultats pràctics de la seva formació, que ha de portar a 
una projecció cap al futur.  
Per a les persones formadores, l’activitat dóna una 
perspectiva completa dels resultats pràctics de la seva 
actuació i desencadena una reflexió crítica encaminada a 
la millora de futures actuacions  

3. Avaluació de l’impacte 

ELS RECURSOS 

Donat que l’alumnat és el primer i fonamental motiu de la 
formació, seria bo, en acabar la formació, conèixer, de 
manera directa, les seves opinions sobre el treball que es 
fa a l’institut, sobre les actuacions del professorat ... 
 

Per avaluar la repercussió que la formació docent ha 
tingut sobre les aules es proposa:   

7) Qüestionari per passar a l’alumnat. 
Moment del procés Abans de la penúltima trobada  

Utilitat. Què 
desencadena? 

Pel professorat participant, un emmirallament en el seu 
alumnat, que portarà a una reflexió sobre la seva pràctica 
i a un replantejament de futures actuacions i formacions.  
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1. Avaluació de la formació (o del procés) 
 
 

ELS RECURSOS 

1)  La carta  

2)  El sobre 

3)  La paraula clau  
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Instrument 
 

Nom del recurs Carta als formadors 

Descripció 

En la penúltima trobada es demana als professors assistents 
que, per poder valorar la formació que han rebut, escriguin 
una carta als formadors en la que incloguin les seves 
reflexions sobre: 
1. La valoració que cada un d’ells fa de la seva experiència 

individual 
2. Què necessiten per continuar el seu propi procés de 

millora 
Arribada la última trobada, durant 5’, i de manera individual, 
escolliran un fragment representatiu de la seva Carta i el 
llegiran públicament. Només hauran de seleccionar un 
fragment relatiu a la valoració de l’experiència i es deixarà per 
més tard les necessitats creades al llarg d’aquest 
assessorament. El formador anirà apuntant els fragments 
seleccionats pels professors alhora que es projecten amb el 
canó.  
En un segon moment, i ja acabades les intervencions, es 
demanarà als assistents que, de tot el que hi ha projectat, es 
busquin els denominadors comuns que pugui haver-hi.  
Els formadors han redactat també la seva Carta i un dels 
formadors la llegirà sencera als assistents. Amb això 
s’aconsegueix un retorn més personal. Al moment on es fan 
les cinc preguntes, que es projectaran, ens aturarem i 
demanarem si alguns dels participants en volen donar 
resposta. En tot cas, aquest torn de paraules hauria de ser 
breu. En últim lloc, es conclourà la lectura de la Carta. 
Perspectives de futur. Un dels formadors dirà als assistents 
que es formin grups de cinc. Cada grup hauria de donar una 
resposta a la pregunta: En funció de tot el que s’ha dit, quins 
temes es poden continuar treballant en el vostre centre de 
manera col·lectiva? D’aquí sortiran 3 respostes que es 
passaran a l’equip directiu per tal que en faci l’ús que cregui 
convenient. 

Moment del procés Última trobada 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Aquest instrument permet avaluar el procés que han portat a 
terme d’una manera més íntima i personal. El fet que puguin 
escriure tot el que vulguin ofereix més llibertat a l’hora 
d’expressar el positiu i el negatiu de la formació que han 
viscut. 
 
D’altra banda, els formadors, que han elaborat també la seva 
carta, llencen preguntes que obren noves vies de compromís 
i reflexió de futur. S’obre pas, així, al segon curs de la 
formació. 

Presencial/no 
presencial Presencial.  

Temporització total Dues hores 
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Carta dels formadors 

 
 
 
Benvolguts companys de fatigues i esperances de l’IES X:  
 
Avui dimecres X de maig ens hem reunit  per tal de confegir un escrit que reculli les 
nostres percepcions i sentiments coincidents sobre les trobades que hem tingut amb 
vosaltres. 
 
Per a nosaltres aquesta intervenció era un procés molt nou. Ens preguntàvem si 
podríem arribar a un grup de gent tan nombrós, i amb expectatives que suposàvem 
diferents. Partíem, això sí, d’una convicció: que el nostre assessorament havia de 
basar-se en la reflexió i l’observació a partir de la pròpia pràctica a l’aula. I també 
volíem que es compartissin les inquietuds i les experiències. Acabat tot, voldríem fer-
vos partícips, de manera sincera, D’alguns interrogants que ens hem fet:  
 
1. En quina mesura haurem aconseguit ajudar-vos en la vostra pràctica docent? 
2. Haurà revertit o pot revertir en el futur aquest canvi en la motivació i l’aprenentatge 

del vostre alumnat? 
3. Millorarà, a partir del que heu fet, la vostra qualitat de vida a l’aula? 
4. Pot ser, aquest canvi, l’inici d’una major sistematització d’una nova manera de fer? 
5. A partir d’aquí, veieu majors possibilitats de col·laboració didàctica entre vosaltres 

en el si dels departaments o dels equips docents? 
 
Potser alguns d’aquests interrogants els heu contestat ja a les vostres cartes. Però si 
algun de vosaltres vol verbalitzar-les ara i aquí, ara podeu fer-ho. 
 
El que és cert és que nosaltres hem posat el cor i el temps en preparar i gestionar 
aquestes trobades, i, estem satisfets, en gran mesura, de la vostra resposta. no 
obstant, tenim alguns dubtes respecte de com ha estat acollit el nostre treball. De 
vegades ens semblava que hi estàveu implicats, interessats, actius. En canvi, en 
d’altres ocasions sentíem que éreu aquí perquè us hi havíeu compromès i que era una 
feina que, en certa manera, us vèieu obligats a fer sense gaire convicció íntima. 
Aquestes, però, són les nostres percepcions i el que compta, en últim terme, és el fruit 
que el nostre assessorament ha tingut o tindrà. En tot cas, l’experiència viscuda amb 
vosaltres ha estat extraordinàriament estimulant per a nosaltres, de la qual cosa us en 
donem les gràcies.  
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Instrument:  El sobre 
Aquesta senzilla activitat té tres parts distanciades en el temps:  
 
•  1a part (5 minuts).  Al final de la segona trobada, quan ja han tingut dues trobades de 
treball i de contacte amb la pràctica reflexiva, es lliura un sobre a cada participant. A la 
pissarra s’escriuen les següents preguntes:  
 
Què vinc a buscar?   Què vull aprendre?   Com puc saber que he après? 
 
Es demana a cada participant que escrigui les seves respostes en un full, el guardi al sobre, 
el tanqui, escrigui el seu nom a fora i el lliuri a les persones formadores. 
Els sobres queden guardats (i tancats) fins la última trobada. 
 
• 2a part .  Com a tasca entre la penúltima i l’última trobada han d’escriure al fòrum:  
 
Mirant enrere, de tot el procés, Què ha estat més significatiu per a mi? Què m’emporto? 
Què n’esperava i què he obtingut?  
 
S’imprimeixen les respostes de cada participant, amb seu nom, en papers separats.  
 
• 3a part  (10 minuts) A la última trobada es lliura aquest paper i el  sobre que les persones 

formadores tenien guardat. Se’ls demana que l’obrin i que facin el contrast entre les seves 
expectatives i els seus  resultats.  
Després es fa una roda d’intervencions.  

 
instrument: La paraula clau.  
Aquesta activitat té dues parts:  
 1a part .  Tasca entre la penúltima i l’última trobada: 

 
Sobre el meu procés 
 
Quina PARAULA CLAU triaré per compartir amb la resta del grup?  
  
Has de escriure la PARAULA CLAU a la wiki. No es poden repetir paraules: si quan entres a 
la wiki, la teva paraula clau ja ha estat escrita, has de canviar de paraula. Pots escriure un 
sinònim si ho consideres convenient.  
 
La parella formadora també hi participa.  
 
•  2a part . Amb totes les aportacions s’elabora un document que transmeti la sensació de 
grup de treball consolidat.  
 
A tret d’exemple mostrem un muntatge fet amb powerpoint: en una diapositiva amb animació 
s’hi col·loquen les ‘fotos’ de les persones del grup formant una roda. A sobre de cada ‘foto’ 
s’hi posa una rodona plena amb la seva paraula clau. A mesura que es va clicant el ratolí, 
les rodones desapareixen i apareixen les fotos i les paraules al costat: 



Àrea de Programes de Formació 
                                        Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 246 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

Visió 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visió 2:  
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2. Avaluació dels projectes (o del treball) 
 
 

ELS RECURSOS 

4)  Graella d’escolta activa 

5)  Construcció del decàleg: En què hem avançat?  

6)  Construcció del decàleg de necessitats.  
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Instrument 
 

Nom Graella d’escolta activa. Presentació de projectes 

Descripció 

Cada participant disposa de 20 minuts per exposar i 
debatre el seu projecte de millora. 
L’exposició, individual, dura, com a màxim, 10 minuts. 
Mentrestant, la resta del professorat pren notes en 
silenci. 
A continuació s’obre un debat de 10 minuts.  

Moment del procés Segons el nombre de participants, es comença a la 
penúltima trobada i  s’acaba a l’última.   

Utilitat. Què 
desencadena? 

Una revisió dels projectes elaborats per les professores i 
professors assistents al curs. Cada participant, a més 
d’exposar el seu projecte, ha d’escoltar, analitzar i 
debatre els projectes aliens. 
Per tothom és, doncs, un moment de reflexió sobre els 
resultats pràctics de la seva formació, des de tres 
perspectives: protagonista (a), aprenent (b), docent (c). 
a) Com a protagonista, el debat i contrast del seu 

projecte, donarà noves idees, noves possibilitats 
d’aplicació o de millora.  

b) Com a aprenent, l’anàlisi dels altres projectes els 
permetrà descobrir nous procediments d’acció i l’hi 
obrirà nous camins de recerca. 

c) Com a docent, ha de procurar descobrir tots els punts 
millorables de cada projecte i totes aquelles 
possibilitats d’aplicació que no han estat explicitades i 
ha de saber exposar-les per tal que esdevinguin 
formatives. 

El fet que totes tres estiguin emmarcades dins d’una 
sessió de treball de la comunitat de pràctiques, regida 
per les normes d’un bon debat, serà el que permetrà que 
aquesta activitat sigui enriquidora i formativa. 
 

Presencial/no presencial Presencial. 

Temporització total 20 minuts per cada projecte.  
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Avaluació de projectes. Graella d’escolta.  
“Compartim la nostra recerca. Caminant cap a una nova etapa, amb una mirada més investigadora sobre el que fem” 
 

Escolteu les intervencions de presentació de les diferents experiències. Preneu anotacions mentre cadascú explica la 
seva recerca i, després, del contrast de punts de vista de la nostra comunitat de pràctiques. 
 
Nom: 
Projecte de recerca: 
Com ho ha fet? Punts clau, idees, dubtes, suggeriments... que sorgeixen en l’exposició. 
 
 
 
Quina idea m’ha agradat més? 
 
 
 
 
Què en tinc en comú? 
 
 
 
Què m’emporto? 
 
 
Què m’ha suggerit? 
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Nom: 
Projecte de recerca: 
Com ho ha fet? Punts clau, idees, dubtes, suggeriments... que sorgeixen en l’exposició. 
 
 
 
Quina idea m’ha agradat més? 
 
 
 
 
Què en tinc en comú? 
 
 
 
Què m’emporto? 
 
 
Què m’ha suggerit? 
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Instrument 
 

Nom del recurs Decàleg. 
En què hem avançat? 

Descripció 

El decàleg hauria de ser pensat abans d’arribar a l’última 
sessió. En cas que no ho hagin pogut fer, se’ls deixa 10’ 
perquè pensin individualment quins deu (o cinc, o vuit, el 
nombre importa poc) aspectes teòrics del tema tractat a 
l’assessorament destacarien com a essencials. En gran 
grup debaten entre ells i ho exposen. El formador anota a 
la pissarra o, millor, en l’ordinador mentre es projecta.  
 
Quan s’han posat d’acord en els punts seleccionats, 
poden començar a prioritzar-los del més important o 
imprescindible al menys important o imprescindible. Els 
mateixos professors  acostumen a fer tots dos processos 
alhora. 
 
El document final quedarà penjat a l’aula virtual en un lloc 
destacable. 
 
L’exemple que es presenta de mostra tenia com a macro 
tema l’avaluació. 

Moment del procés Última trobada de l’assessorament. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Al llarg de les diferents trobades, els professors 
assistents han rebut uns inputs de Teoria que han anat 
contrastant amb les seves percepcions del tema. Quan el 
tema és comú, quan es comparteix un macro tema per 
part dels professors, el fet de proposar la construcció 
d’un decàleg tanca la idea que tots s’han fet del mateix. 
 
El principal encert del decàleg és que el conjunt del 
professorat assistent reprèn de manera sintètica les 
diferents Teories que han anat treballant i aplicant a 
l’aula mitjançant el projecte o pla d’acció. El fet d’haver 
de prioritzar els diferents ítems els obliga també a 
debatre la conveniència i encerts d’uns punts envers els 
altres. 
 
Pot ser un instrument d’avaluació col·lectiu però també 
un resum col·lectiu de la T que poden afegir al seu 
portafolis final o a les conclusions de projecte. 

Presencial/no presencial Presencial 

Temporització total Dues hores 
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Idees sobre l’avaluació 

 
 

1. L’avaluació és una eina d’aprenentatge 

 

2. A classe tots avaluen. No podem creure’ns que només avalua el professor. Importància 

de l’avaluació compartida: pot potenciar l’autoestima de l’alumne perquè evidencia els 

seus progressos i concreta els seus errors  

 

3. S’han de treballar amb els alumnes les pautes/criteris d’avaluació que s’aplicaran 

 

4. Hem d’avaluar per detectar i corregir els errors però hem de saber potenciar els encerts. 

És una eina de construcció de criteri pels alumnes 

 

5. L’avaluació inicial és fonamental si volem que es produeixi aprenentatge. Amb ella 

sabem on estan els coneixements del alumnes i això ens ajuda a situar-nos, a partir 

d’on es troba a l’alumnat. També ens permet conèixer els recursos que necessitem 

 

6. S’ha d’avaluar el procés, més que no pas un resultat final 

 

7. És necessària l’avaluació qualificativa final (evidentment s’ha hagut de fer abans 

l’avaluació formativa) 

 

8. Els exàmens formen part de l’avaluació. Els enfronten a situacions en què han de ser 

més formals i els exigeix una concentració més gran. No és el mateix un examen que 

signifiqui "prova" de la que depèn la nota trimestral, que un "entrenament" que forma 

part de l’aprenentatge 
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Instrument 
Nom del recurs Decàleg de necessitats 

Descripció 

El decàleg sortirà de la pregunta Què pot fer la Direcció 
del centre, de manera realista, per facilitar aquesta 
millora? Que hi ha dins del Projecte grupal. Se’ls deixa 
10’ perquè pensin individualment quines deu (o cinc, o 
vuit, el nombre importa poc) necessitats del grup que ha 
intervingut a l’assessorament destacarien com a 
essencials i que s’han desprès dels seus projectes 
individuals. Recordem que les necessitats individuals 
s’han eixamplat en el Projecte grupal com a necessitats 
col·lectives. En gran grup debaten entre ells i ho 
exposen. El formador anota a la pissarra o, millor, en 
l’ordinador mentre es projecta.  
 
Quan s’han posat d’acord en els punts seleccionats, 
poden començar a prioritzar-los del més important o 
imprescindible al menys important o imprescindible. Els 
mateixos professors  acostumen a fer tots dos processos 
alhora. 
 
El document final quedarà penjat a l’aula virtual en un lloc 
destacable. Però també i sobretot s’hauria de lliurar a la 
Direcció del centre per tal que s’hi iniciï un debat de 
millora. 
 

Moment del procés Última trobada de l’assessorament. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Al llarg de les diferents trobades, el professorat assistent 
ha detectat carències o necessitats que no depenien d’ell 
mateix sinó que abraçaven al centre. També han intuït 
possibles àrees de millora. El decàleg les materialitza en 
un document concret i consensuat, a més de traslladar-
les a qui realment té les competències per trobar-ne una 
solució. 
 
El fet d’haver de prioritzar els diferents ítems els obliga 
també a debatre la conveniència de posar uns punts o 
altres en el document. 
 
És un instrument col·lectiu de consens i projecció de 
futur. Pot portar a la necessitat que l’assessorament 
continuï un curs més. 

Presencial/no presencial Presencial 

Temporització total Hora i mitja o dues hores 
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3. Avaluació de l’impacte (a l’alumnat) 
 
 

ELS RECURSOS 

 
7)  Qüestionari per passar a l’alumnat.  
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Instrument 
 

Nom del recurs Avaluació de l’impacte 

Descripció 

Aquesta graella està basada en els documents DAFO 
dels plans de millora. En ella l’alumnat ens diu com viu al 
centre i a l’aula la seva experiència d’aprenentatge i 
convivència. 
 
El professorat la passaria als alumnes en una sessió de 
classe. La poden contestar en 15’. Després, s’hauria de 
fer un buidatge dels aspectes que més han destacat com 
a positius i dels més negatius; aquests serviran al 
professor/a per focalitzar el seu àmbit de millora, si es 
passa abans de l’aplicació del pla de millora,  o per 
detectar els encerts i els punt millorables del seu 
projecte, si es passa amb posterioritat. 
 
Es pot utilitzar com a punt de partida de l’observació 
general a l’aula, però també per calibrar l’impacte que el 
projecte o pla d’acció del professorat ha tingut a l’aula. 
 
Per acabar de detectar la percepció del canvi, es pot 
iniciar un debat a classe sobre el que han respost. Si, a 
més, el professor és alhora tutor del grup, aquest debat 
es podria generalitzar com a activitat de tutoria. 

Moment del procés 
Si es tracta d’un instrument d’avaluació, es passaria 
després de l’aplicació a l’aula del projecte per detectar si 
ha estat eficaç el nou plantejament didàctic. Abans de la 
penúltima trobada de l’assessorament. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Sobretot, saber com valoren els alumnes el nostre canvi 
pedagògic per poder-lo adaptar a les seves necessitats i 
expectatives. De vegades els alumnes no noten tant 
fàcilment els canvis, i un tipus de qüestionari com aquest 
es pot prendre com a punt de partida per a un debat a 
classe o en tutoria posterior, que els fa còmplices del 
procés de millora que està duent a terme la persona 
docent. 

Presencial/no presencial No presencial (el professorat amb els seus alumnes de la 
classe) 

Temporització total 15’ (més el temps que es necessiti per fer el buidatge) 
30’ per al debat en classe 
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QÜESTIONARI PER PASSAR ALS ALUMNES 
 
 
Instruccions per omplir la graella... 
Et demanem que valoris els següents ítems del 10 (molt satisfactori) fins a l’1 (gens satisfactori) a cadascun dels 
cinc apartats. 
 
3. Estic satisfet/a.. • per la convivència i cooperació en el centre.  

• per l’aprenentatge assolit.  
• per la resolució de conflictes a l’ institut i a l’aula.  
• pel funcionament dels serveis.  
• participar en l’elaboració de projectes de centre i de les normes 

de convivència. 
 

4. Estic disposat/d   
... 

• fer arribar els meus suggeriments de comú acord.  
• m’agrada treballar amb llibres de text.  

3. A l’aula ... • m’agrada treballa en grups.  
• m’agrada treballar en projectes.  
• m’agrada treballar en silenci.  
• m’agrada compartir coneixements entre tots.  
• m’agrada aprofitar les noves tecnologies.  
• aprenc coses que puc relacionar amb la meva vida.  
• m’ensenyen com buscar la informació que necessito.  
• les sessions de tutoria son profitoses.  
• faig i/o m’agradaria fer propostes relacionades amb el 

funcionament de la tutoria. 
 

• tinc l’oportunitat d’utilitzar els diferents espais d’aprenentatge.  
4. A l’ institut ... • tinc l’oportunitat de fer arribar els meus suggeriments.  

• puc participar en l’elaboració de projectes de centre i de les normes 
de convivència. 

 

• dóna informació sobre els objectius i els criteris d’avaluació.  
5. El professorat ... • té en compte els nostres coneixements previs.  

• proposa el repàs del treball realitzat.  
• proposa activitats diverses segons les nostres necessitats.  
• guia i orienta la feina.  
• potencia la nostra autonomia i creativitat.  
• organitza adequadament el treball.  
• està obert al diàleg amb nosaltres.  
• ens respecta com a persones.  
• ens ajuda a resoldre qüestions acadèmiques i/o personals.  
• ens ajuda a resoldre qüestions acadèmiques i/o personals.  

Observacions / comentaris: 
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7.15. La roda 
 
Instrument 
 

Nom del recurs La Roda 

Descripció 

 
Es demana al professorat assistent que valori de manera 
individual, i en tants per cent, el grau de satisfacció que 
senten, en el moment present, dels aspectes que conformen 
la roda.  
 
En acabar es pot recollir aquesta informació en una roda que 
mostri el grau de satisfacció grupal. 
 
Perspectives de futur. Es formaran  grups de cinc i cada grup 
haurà de donar una resposta a la pregunta: En funció del que 
apareix a la roda de satisfacció grupal, quins temes 
considereu prioritaris per continuar treballant al vostre centre 
de manera col·lectiva? D’aquí sortiran 3 respostes que es 
passaran a l’equip directiu per tal que en faci l’ús que cregui 
convenient. 

Moment del procés Última trobada 

Utilitat. Què 
desencadena? 

 
Permet avaluar el grau d’implicació i de motivació del 
professorat al centre. També fa prendre consciència a la 
parella formadora i a l’equip directiu del centre del grau de 
motivació i implicació que el col·lectiu té. A partir d’aquí es 
podran  introduir els canvis necessaris per augmentar el grau 
de satisfacció, motivació i implicació que el col·lectiu 
necessita per tal de mantenir la comunitat de pràctiques. 
 
Per poder contrastar i constatar si hi ha un canvi en el grau 
de satisfacció després de tot el procés de formació, aniria bé 
que l’activitat de la roda es fes primer al començament de la 
formació i després en acabar. D’aquesta manera el 
professorat i la parella formadora evidenciarien la trajectòria 
que s’ha fet. I serviria per veure si el grup de professors i 
professores s’ha convertit en una comunitat de pràctiques. 
 

Presencial/no 
presencial Presencial.  

Temporització total Una hora 
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LA RODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valora en termes de percentatge ( 0 al 100) el teu grau de satisfacció, en el moment 
present, de cadascun dels aspectes de la roda relacionats amb el centre. 
 

SATISFACCIÓ 
TASCA DOCENT 

RECONEIXEMENT 
TASCA DOCENT 

INCIDÈNCIA 
OPINIONS 

PROFESSORAT 

AMBIENT 
RELACIONAL 

COL·LABORACIÓ 
I TREBALL 

D’EQUIP 

ORGANITZACIÓ 
I COORDINACIÓ 



Àrea de Programes de Formació 
                                        Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 259 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 
 

8. Bastir el grup-centre amb les eines per dur a terme cicles 
reflexius grupals de forma autònoma (empowerment) 

8.1. Introducció 
 
Quan es pretén promoure un cicle reflexiu col·lectiu des de la visió de la comunitat de 
pràctiques no hem d’oblidar que, en realitat, són dos els objectius que es volen assolir: 

a) D’una banda, un procés significatiu de canvi i transformació. 
  b) D’una altra, i no menys rellevant, afavorir que el centre esdevingui autònom al llarg 
del procés reflexiu col·lectiu, és a dir, que durant aquest procés arribi a apropiar-se de les 
eines o estratègies per regular el seu funcionament col·lectiu en procés continu 
d'aprenentatge. 
    El segon d'aquests objectius implica incorporar un seguit d'eines específiques que ajudin 
al traspàs progressiu del control de les activitats, estratègies i instruments que promouen 
cicles reflexius grupals. 

 

8.2. El control sobre els propis processos d’autoregulació 
 

Quan es pretén promoure un cicle reflexiu col·lectiu des de la visió de la comunitat de 
pràctiques no hem d’oblidar que, en realitat, són dos els objectius que es volen assolir: 
 

a) D’una banda, un procés significatiu de canvi i transformació, sempre des de tres 
eixos: 

- les pràctiques a l’aula (la pràctica) 
- la mirada, les creences i les representacions (la cultura del centre) 
- les relacions interpersonals i organitzatives (la 'micropolítica' del centre) 
 

b) D’una altra, i no menys rellevant, afavorir que el centre esdevingui autònom al llarg 
del procés reflexiu col·lectiu, és a dir, que durant aquest procés arribi a apropiar-se 
de les eines o estratègies per regular el seu funcionament  

 
La idea exposada en el punt b) fa referència directa a les capacitats autoreguladores que 
necessiten les institucions per erigir-se en autèntiques ‘comunitats de pràctiques’. 
Perquè això sigui possible, NO n’hi ha prou a dotar els centres d’autonomia per prendre 
decisions pròpies  sobre el què i el com de la formació.  
 
Des de la visió de  comunitats de pràctiques, hem d’entendre l’autonomia com una capacitat 
que va més enllà de la presa de decisions. Es tracta d’una capacitat relacionada amb el 
nivell més alt de consciència, el metacognitiu, el qual fa referència al control dels 
processos cognitius i socioafectius que regulen l’aprenentatge. En aquest cas, 
l’aprenentatge s’entén com un procés de desenvolupament professional dins d’una 
organització, el qual està constituït indefectiblement per tres grans eixos: la 
professionalització interactiva, el desenvolupament individual i l’aprenentatge col·lectiu. 
 
Perquè l'organització reguli el seu propi funcionament d'aprenentatge, es fa necessari ajudar 
a la institució a apropiar-se dels procediments, estratègies i maneres de fer que li permetin la 
reflexió sistematitzada de les experiències dels diferents actors amb la finalitat de fomentar 
al llarg de la vida del centre cicles reflexius col·lectius que els facin avançar en processos 
de millora, i això de forma autònoma. 
 



Àrea de Programes de Formació 
                                        Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 260 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 
 

Què implica autoregular com a centre el propi funcionament com a lloc 
d’aprenentatge? 

 
1. El control sobre els processos cognitius necessaris per a dur a terme cicles reflexius 

col·lectius que desemboquin en processos de millora tant per al centre com per a 
l’individu. 
 

            Aquests processos comprenen les operacions següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control d’aquests processos han d’ajudar d’una banda a autoidentificar la ZDP 
institucional, a partir de la identificació de les ZDPs individuals i intermentals dels 
seus membres. D'altra, han d’ajudar a dibuixar el propi camí cap a la millora, 
sempre a partir de la visualització del procés relacionat amb el cicle reflexiu col·lectiu. 
Quan un grup sap dur a terme col·lectivament l’avaluació del seu funcionament, 
defineix els objectius comuns així com els indicadors per avaluar els resultats de les 
accions desenvolupades, aleshores és quan comença a apropiar-se del poder sobre 
la seva acció pedagògica de millora. 
 

2. El control sobre les dinàmiques grupals necessàries per afavorir tant el 
desenvolupament individual com l’aprenentatge col·lectiu i la millora del grup-centre. 
 
El bon intercanvi col·lectiu és el que afavoreix la reflexió compartida i crítica que 
promou processos sòlids de millora. La raó rau en el fet que les dinàmiques lligades 
al bon debat són òptimes per tal d’afavorir la corresponsabilitat col·lectiva. A més, i 
d’una forma indirecta, poden ajudar als membres d’un centre a convèncer-se que si 
uneixen les seves competències i col·laboren de forma adequada podran recuperar 
el ‘poder’ sobre el propi progrés i no dependran de ‘receptes o solucions que vinguin 
de fora’. 
En tant que la construcció conjunta de coneixement és una ‘activitat estratègica’, no 
es poden deixar de banda els procediments, les maneres i formes que millor poden 
afavorir aquest procés. 
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Què ha de fer la persona formadora externa per ajudar el centre a assolir el grau 
més alt d’autoregulació? 

 
1. En primer lloc, no només ha d’ajudar el centre a dur a terme el cicle transformacional, 

sinó  que l’ha d’ajudar a fer-lo conscient de la manera com s’ha dut a terme el 
procés de millora. És a dir, ha de promoure en el grup la presa de consciència 
dels procediments i estratègies que durant el procés d’acompanyament extern els 
han ajudat a construir coneixement didàctic compartit. 

 
2. Relacionat amb el punt anterior, la persona formadora haurà de fer conscient el grup-

centre de les capacitats reflexives (esmicolades en subcompetències) que comporta 
dur a terme un cicle reflexiu col·lectiu (vegeu al respecte el document "Competències 
reflexives") 

 
3. Finalment, haurà d’ajudar que els membres del grup-centre creïn la seva pròpia 

estructura interna per al bon debat, de tal manera que aquesta esdevingui una eina 
imprescindible per al seu aprenentatge al llarg de la vida del centre (vegeu en aquest 
mateix bloc  document sobre "Procediments de la persona formadora") 

 

8.3. Procediments de la persona formadora per tal d’afavorir el control dels 
processos d’autoregulació per part del centre 

 
 Fer explícita la relació entre objectius i metodologia, també a la formació 
 
En general tenim clar que quan ens trobem a les classes amb el nostre alumnat, tingui l’edat 
que tingui, és molt important que coneguin els objectius que ens marquem en cada unitat 
d’aprenentatge i, és per aquest motiu que en moltes ocasiones els fem veure quins camins 
hem seguit per aconseguir-los.  
Aquesta qüestió, que és aconsellable en les nostres aules , és imprescindible en les 
nostres sessions de formació. Això vol dir que quan les planifiquem, la seva seqüenciació  
ha de respondre al mateix model que intentem transmetre .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imaginar, comparar, 
relacionar, abstreure, regular 

Observar, identificar, 
classificar, 

experimentar,… 

Parlar, dibuixar, 
gesticular, elaborar 

maquetes, escriure, … 

REGULAR ELS 
PROPIS 

APRENENTATGES 

APRENDRE EN 
INTERACCIÓ 
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Si els diem que, en les ciències o en qualsevol de les altres àrees del currículum, i per a la 
construcció dels aprenentatges,  la intervenció del professorat ha de trobar un equilibri entre 
el “pensar”, el “fer o experimentar ” i el “comunicar”, tot identificant els continguts inherents a 
cada activitat, i considerant que la regulació és un factor important en la intervenció de l’aula 
(veure esquema), és molt important que dissenyem la nostra sessió amb aquests criteris. 
 
 
Igualment important serà que, un cop acabada la intervenció,  els fem veure quines activitats 
de les realitzades donen resposta a cada contingut. Sense oblidar-nos d’una part molt 
important, de quina manera i per què els/les assistents hem gestionat l’aula i com hem 
aplicat els recursos.   
 
 
 Breus metareflexions orals al llarg de tot el procés sobre 

 
- La manera de treballar, tot reconstruint-la  i valorant-la (Què hem fet avui?; Què us 

ha agradat més i per què?;  Amb quin procediment de dinàmica de grups us quedeu i 
per què?, etc.)  

 
- El significat que va adquirint per al grup els procediments concrets que usa la  
      persona formadora (Com veieu aquesta manera de fer?; Preferiu treballar així o  

més aviat com vam treballar l’altre dia?) 
 

  Traspàs progressiu als membres del grup de la presa de decisions relacionades     
sobre la millor manera de procedir en moments de co-construcció,  amb la      
finalitat d'afavorir així la metareflexió sobre les dinàmiques grupals. 

 
Preguntes com les següents poden ser útils per promoure aquest tipus de metareflexió: 
- Que és millor per a ….., treballar en grups intra-cicles o inter-cicles? Què en  

penseu? 
    -      Demà analitzarem les experiències de ….? Algú de vosaltres té una dinàmica  
           grupal d’aula que hagués funcionat molt bé i que es pogués transferir a la nostra  
           situació?  

 
 

 Breus incursions teòriques (en moments molt puntuals, sempre cap al final del 
cicle de millora) sobre el procés de construcció conjunta de coneixement i els 
procediments més útils per afavorir-lo. 

 
 
    Fer visible i tangible al llarg de tot el procés que duri el cicle reflexiu grupal de      

les competències reflexives que s'estan desenvolupant. 
 
Això implica necessàriament incorporar en les trobades presencials o a través de l'entorn 
virtual un treball específic -en forma de reflexió- del Portafolis Docent Individual i Grupal. 
 
Vegeu document "Competències Reflexives" (on apareix una llista amb les competències 
específiques d'aquest tipus). 
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     Acabar el primer assessorament 
 

- amb la concreció per part del centre de nous objectius de millora 
- amb l’especificació i planificació  per part del centre dels procediments per a 

fomentar el ‘bon debat’, a partir de la metareflexió sobre aquest duta a terme al 
llarg de l’assessorament, a partir de l’establiment d’una mena de contracte de 
funcionament intern 

 
 

      Instar els Serveis Educatius i el centre a continuar amb l’assessorament 
 

En la segona fase, la persona formadora tindrà molta cura de traspassar als membres del 
grup les decisions relacionades amb els processos cognitius i grupals apuntats de tal 
manera que aquest s’apropiï dels procediments i estratègies per a l’autoacompanyament. 

 
 

8.4. Treball amb Competències Reflexives 
 

Esmicolament de les competències reflexives per al seguiment extern i autoavaluació 
i autoseguiment del procés de millora (Evidenciat en el Portafolis Docent, Individual i 
Grupal) 
 
 
 

 

Competències reflexives 

 

 Recull d’evidències 
 

 
El meu / el nostre punt de partida  

 
Capacitat d’anàlisi crítica de les pròpies activitats 
d’ensenyament-aprenentatge 

 

1. Experimentació d’activitats d’aprenentatge 
de llengua i reflexió de forma explícita sobre la 
seva naturalesa i els seus components: 
- Per a què serveix l’activitat? 
- Quin tipus de procés d’aprenentatge 

desencadena? 
- Com reacciona l’alumnat? 
- Per què crec / creiem que reaccionen així? 
- Com les percebo jo? Per què? 
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- Com les percebem en el petit grup (intercicle, 
per exemple)? 

- Segons quins criteris he / hem dissenyat 
aquesta activitat? 

 
2. Reflexió explícita i per escrit de les meves / 

nostres 
            idees sobre processos d'ensenyament- 
            aprenentatge. 

 
            Preguntes de partida: 

- Quins són per a mi / nosaltres els trets que 
      defineixen una bona classe? 
- Què és per a mi / nosaltres un bon tractament 

de  … 
 
 

3. Capacitat d’observar la pròpia actuació  
- Detectant fortaleses i debilitats 
- Usant adequadament instruments 

d’observació 
- Comparant les idees pròpies amb les d’altri 

 

 
Preparant el camí per a la construcció de noves 
alternatives pedagògiques 
 
Capacitat de contrast  

 
1. Capacitat de contrastar de manera explícita i 

concreta les idees pròpies (a partir de l’anàlisi de la 
situació d’ensenyament–aprenentatge)  amb  les 
d’altri. 

 
2. Capacitat de contrastar de manera concreta les 

idees pròpies (a partir de l’anàlisi de la situació 
d’ensenyament–aprenentatge) amb els resultats de 
la prospecció teòrica. 
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Capacitat d’extreure del contrast conclusions 
fonamentades que reverteixen en una pràctica 
enriquida o canviada  
 
3. Capacitat de formular de forma explícita les 

conclusions i les implicacions més rellevants del 
contrast entre t,t,t,t  i T per a l’elaboració d’un pla 
d’acció dirigit a una nova actuació pedagògica. 

 
4. Capacitat d’argumentar els criteris i la fonamentació 

de les noves accions triades per al pla d’acció  
 

5. Capacitat d’executar d’una manera ordenada i 
sistemàtica, tot especificant 

 
- el grup en el qual es vol incidir 
- els passos concrets que es volen dur a terme 
- l’instrument de la segona observació 

 
 

 
Avaluant la nova acció pedagògica: contrast 
entre l’ara i l’abans 

 
Capacitat d’observar, argumentar i incorporar 
evidències de canvi, a partir de l'anàlisi de  les 
diferències entre la primera actuació i la nova 

 
- Capacitat de contrastar entre l’abans i l’ara 

(entre l'actuació actual respecte al punt de 
partida!!) 

- Capacitat d’argumentar ‘el o els canvis’  
Capacitat de seleccionar mostres 
representatives dels canvis duts a terme   
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