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3 Exemples d’eines per a l’acompanyament a centre

3.1  Per ajudar a estructurar processos de millora



Eina de suport per a l’assessorament des dels Serveis Educatius
Exemples d’eines

6

3.1.1  Recull de necessitats per al pla d'actuació

Nom del recurs
RECULL DE NECESSITATS PER AL PLA D'ACTUACIÓ:
Procés reflexiu i participatiu per  recollir i analitzar les
necessitats de suport d'un centre.

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la
situem?

Abastaria les dues primeres fases d’acompanyament del
procés de millora:
contextualització    i   orientació (tot i que recull informació
per al 3r: Identificar Punt de partida ).

En els moments de valoració/preparació del Pla (final i/o
inici de curs). Seria més indicat per  preparar Plans de mitja
durada (per a plans anuals podria ser inviable)

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

Es tracta d'un procés de recull de les necessitats de
suport/formació d'un centre respecte del Servei Educatiu.

Inclou dos instruments per a la reflexió del centre*:
- El primer en forma de qüestionari individual, les

preguntes del qual acompanyen  qui les respon en
un trajecte reflexiu determinat.

- El segon per a les reunions dels diversos equips,
pretén ajudar a posar en comú, prioritzar i convertir
en demandes conjuntes les aportacions inicials.

El resultat de les reflexions haurien de ser analitzades i
negociades en una sessió conjunta entre l'equip de centre
del SEZ (els professionals del SEZ que intervenen) i el
claustre (o l'equip en qui delegui) del centre

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

Està pensat per ajudar tot el professorat a fer un itinerari
reflexiu des de l'anàlisi de les seves pròpies necessitats fins
a la demanda col·lectiva estructurada per presentar al SEZ
(tenint en compte tots els seus perfils).

A més, pretén que el professorat prengui consciència de la
possibilitat de suport intern entre ells/elles i de les accions
ja fetes que poden servir com a punt de partida i donar
continuïtat al procés.

Ús autònom o amb
acompanyant

Es tracta d'un procés en què es combinen els moments de
treball individual, la reflexió conjunta en grups i la
negociació entre el centre i el SEZ.

1) Els professionals del SEZ proposen el procés i aporten
els instruments.
2) El centre treballa autònomament amb el "qüestionari"  i
el "recull organitzat de necessitats" .
3) Els professionals SEZ i els del centre negocien, a partir
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de la reflexió desenvolupada, els aspectes essencials del
seu Pla de Col·laboració

A qui s’adreça?
Al professorat del centre i a les persones dinamitzadores
del centre com l’equip directiu, persones coordinadores de
cicle, caps de departament, …

Temporització

El procés sencer podria durar algunes setmanes des de
que es presenta el procés i els instruments al centre fins
que es desenvolupa la sessió de negociació per acordar el
Pla.

(*) Els instruments s'inclouen en les pàgines següents.
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INSTRUMENTS PER AL RECULL DE NECESSITATS DE SUPORT
(demandes per elaborar el Pla de Col·laboració amb els Serveis Educatius)

Els Serveis Educatius integren els professionals i les funcions dels equips del Departament
d’Educació que ofereixen suport a la docència en cada zona (CRP-EAP-LIC). La intenció és
oferir una intervenció més coherent procurant atendre les diferents necessitats de suport dels
centres des d’una actuació coordinada.

Per tal de planificar amb el vostre centre les actuacions per al proper curs seria molt útil poder
recollir les necessitats i opinions del professorat, per això us proposem l'ús dels dos
instruments següents:

- El "qüestionari individual " té la intenció de facilitar el recull de les opinions i
aportacions de cada professor/a del centre com a base per a la discussió posterior. És
important comptar amb les mirades de tothom per fer demandes en que cadascú es
pugui sentir atès i implicat.

- El "recull organitzat de necessitats " servirà per fer un registre de les discussions en
reunions de cicle o departaments, coordinació pedagògica*, etc.. La intenció és posar
en comú les aportacions de cadascú i construir les demandes conjuntes del centre
per a la col·laboració amb els Serveis Educatius.

Posteriorment, farem una trobada entre el Servei Educatiu i el centre per acordar els objectius i
les actuacions del Pla de Col·laboració.

(*) cada centre haurà d'organitzar el procés de discussió en funció de la seva
estructura habitual de reunions. El que és important és partir de la reflexió individual i
anar construint les propostes de centre.
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QÜESTIONARI INDIVIDUAL SOBRE NECESSITATS DE SUPORT
(per a la negociació del pla de col·laboració amb e ls Serveis Educatius)

1) De la teva pràctica docent actual, quins aspectes et plantegen més dificultats (o reptes
professionals)?

2) Les dificultats o reptes que has citat són compartits pels companys/es del cicle, claustre, etc.
Heu pogut reflexionar-hi conjuntament?

3) Teniu previstos, com a equip, plans o actuacions per a millorar en aquests aspectes que us
preocupen o us interessen?

4) Quins ajuts o suports interns  del centre t'ajuden davant d'aquestes situacions?

5) Quins ajuts o suports externs  us ajuden a fer millor la feina respecte de les dificultats o
reptes citats?

- A nivell individual:

- Com a equip docent:

6) Quins altres ajuts o suports penses que necessitaríeu per fer-hi front?
(en àmbits com: informació, formació, assessoraments, facilitació de recursos,
facilitació de coordinacions amb altres serveis, facilitació de processos reflexius,...)

7) Fes propostes concretes per millorar el suport que rebeu dels Serveis Educatius.
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RECULL ORGANITZAT DE NECESSITATS DE SUPORT
(per a la negociació del pla de col·laboració amb e ls Serveis Educatius)

A omplir en les diferents reunions d'equips (cicles , departaments, claustres, ...)

A partir de la posada en comú i la discussió sobre les reflexions individuals, es tracta
de:

1) Recollir les diferents situacions sobre les que el professorat voldria rebre
suport.

2) Prioritzar aquelles que es voldrien incloure ara en la col·laboració amb els
Serveis Educatius (amb criteris de rellevància, viabilitat, oportunitat,...).

3) Identificar el tipus de suport dels SE que seria convenient i viable per a cada
situació prioritzada.

4) Convertir aquestes reflexions en demandes de suport a negociar amb el SEZ
(utilitzar la graella per a formular les demandes de forma resumida).

GRAELLA-REGISTRE DE LES PROPOSTES DE DEMANDA DE L'EQUIP:...............................

Tipus de suport Situacions o temàtiques

Assessorament tècnic
(Psicopedagògic, social,
didàctic,  ....)

Acompanyament en
processos reflexius de
centre (innovacions
internes, autoformació,...)

Formació amb
persones formadores
externes
(diferents modalitats)

Facilitació de l'accés a
recursos (didàctics,
tecnològics, serveis,
ajuts...)

Atenció directa a
l'alumnat (fisioterapeuta,
logopeda,...)

Altres
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3.1.2  Diagnosi  i establiment de línies de treball  generals per a un projecte
de millora de centre

Nom del recurs

DIAGNOSI I ESTABLIMENT DE LÍNIES DE TREBALL
GENERALS PER A UN PROJECTE DE MILLORA DE
CENTRE
Inici d’un itinerari d’accions que porti el centre a un procés de millora

Moment del procés

En quina fase de
l’acompanyament la

situem?

En un procés inicial de reflexió i diagnosi del centre quan es proposa
iniciar un procés intern de millora.
Aquesta eina correspondria a les fases d'Orientació, identificació del
punt de partida del centre i contrast amb propostes de coneixement
més expert.

Descripció

Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

Es tracta de proposar i construir de manera conjunta amb l'equip
directiu una eina de treball pautada que faciliti la reflexió compartida
de tot l'equip docent, sobre la situació actual i propostes globals de
millora.
Aquesta eina pot ser utilitzada de manera complementària a altres
eines de diagnosi, com ara la DAFO .
Ajuda a organitzar i conceptualitzar les aportacions de l'equip docent
orientades a poder descriure aquells aspectes més rellevants que
serveixin per iniciar un procés d'elaboració i concreció d'un projecte
de millora del centre.
Finalment, caldria continuar el treball amb un procés
d'esmicolament, a partir del material obtingut, sobre quins serien els
elements claus que poden orientar la concreció del projecte de
millora del centre.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de
l’eina? Què pretén?

Facilitar l’expressió i la reflexió individual sobre la pròpia pràctica
com a docent en el centre.
Compatir i contrastar les percepcions i realitats de cadascú.
Arribar a un consens sobre aquells aspectes rellevants que poden
centrar les actuacions de millora.
Establir unes línies generals d'actuació per a la millora de la
institució i de la pràctica educativa.
Els processos d'anàlisi que desenvolupa són: identificar de manera
compartida (individual i grupal) els elements rellevats; contrast a
partir de les aportacions de cadascú i del debat; comparació, relació
i categorització a través de mapes conceptuals. És important
remarcar que el procés d’anàlisi de fortaleses es fa a partir de
pràctiques concretes.

A qui s’adreça?
Aquesta eina s'adreça als equips directius dels centres educatius
per ser treballada després amb tot el professorat del centre

Ús autònom o amb
acompanyant

Aquesta eina permet un ús autònom i gestió per part de l'equip
directiu, o bé amb l'acompanyament de l'assessor/a en les diferents
sessions de treball.

Temporització L'aplicació d'aquest itinerari inicial requereix d'una sessió llarga   de
dues hores, o bé de dues sessions més curtes.
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Instrument  per a la diagnosi  i establiment de lín ies de treball generals per a un projecte
de millora de centre

Diagnosi. Què  preocupa?

Reflexió individual
1. Com a docent, escriu les 4 coses o situacions que més et preocupen de l’aula i del
centre? Ordena-les per ordre de prioritat.

AULA CENTRE

Petit grup (5 docents de diferents nivells i etapes)
2. Compartiu les anotacions de cadascú i decidiu quines són les 5 preocupacions o
situacions principals i agrupeu-les per àmbits (per exemple: convivència-
comportament, currículum-aprenentatges, actituds-hàbits-motivació, relació famílies-
escola, organització centre, formació, relació-comunicació interna....)

AULA CENTRE

Posada en comú de tots els grups

3. Cada grup exposa el seu treball afegint entre tots allò nou que no s’hagi dit,
construint d’aquesta manera un mapa conceptual ampli, reorganitzant, si cal, els
àmbits o categories.
(aquest mapa es va construint en una pissarra o plafó diferenciant aquells aspectes
propis de l’aula i els de centre. Finalment es relacionen també aquells aspectes
comuns entre un i l’altre)

Fortaleses. Allò que fem bé i que ens sentim satisf ets

Reflexió individual
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4. Individualment, escriu aquelles pràctiques educatives, que realitzes com a docent i/o
que es duen a terme com a centre, que consideres una bona pràctica i n’estàs satisfet.

Petit grup  homogeni (format per docents de la mateixa etapa: Infantil, primària i
secundària)

5. Compartiu les aportacions de cadascú i debateu-les àmpliament tot i cercant les
coincidències i els aspectes més valuosos de cadascuna de les pràctiques
presentades i cerqueu el consens entre tots. Anoteu quines són i el perquè valoreu
que són bones pràctiques.

6. Compartim, debatem i ampliem en gran grup totes les aportacions. Tornem a
organitzar les aportacions en categories més generals (per ex: centre-institucionals,
famílies, tutoria, alumnat, relació-comunicació...)

7. Comparem i relacionem els mapes vinculats amb les fortaleses i les preocupacions
(febleses) que caldria millorar.
La lògica d’aquesta relació ens ha de portar a identificar quins són els punts forts de la
pràctica docent i de la institució i que poden fer front als punts febles que cal millorar.

Iniciar un treball d’esmicolament, a patir del material elaborat pel grup,  sobre quins
serien els elements claus que poden orientar la concreció del nou projecte de centre i
poder aprofundir en els que s’identifiquin com a prioritaris.
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3.1.3  El dibuix del meu centre en formació

Nom del recurs EL DIBUIX DEL MEU CENTRE EN FORMACIÓ

Visualitzem la línia formativa que estem portant a terme

Moment del procés

En quina fase de
l’acompanyament la

situem?

És una activitat prèvia a l’inici d’un procés formatiu, que pateix
d’una anàlisi del centre per tal de situar la nova acció formativa
i relacionar-la amb les diferents actuacions formatives del
centre.

Descripció

Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

L’activitat convida al professorat a recuperar les accions
formatives que els i les docents i el  centre estan  duent a
terme.
En grups heterogenis, que aporten diferents perspectives i
visions del centre, intenten  visualitzar la formació del centre de
manera gràfica, en forma d’esquema. Això permet observar, a
un cop d’ull,  tot allò que s’està portant a terme i veure
possibles relacions entre les activitats. Finalment el centre s’ha
de plantejar  el fil conductor i la coherència entre les diferents
accions.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

És tracta que el professorat prengui consciència del procés
formatiu que està duent a terme i que vegi la necessitat de
donar coherència i continuïtat a les accions per tal d’anar
construint una línia d’escola.

La visualització gràfica permet veure de manera clara que el
treball formatiu que es disposen a treballar no ha de quedar
com a acció deslligada sinó que ha de partir del treball que ja
s’ha fet fins ara, i veure les relacions entre les  activitats
formatives.
Per altra banda també ha de promoure la formació interna entre
els diferents grups de docents  que han realitzat activitats
formatives que poden aportar coneixement previ  a la nova
activitat que el centre es planteja iniciar. Es tracta d’aprofitar el
coneixement expert que el centre ja té.

La visualització ha de mostrar la coherència entre la formació i
la línia d’escola o projecte educatiu, coherència que ajudarà a
donar solidesa i a consolidar els processos.

A qui s’adreça?
A l’equip directiu  com a persones dinamitzadores del procés i a
tot el professorat .

Ús autònom o amb
acompanyant

Aquesta eina permet un ús autònom i gestió per part de l'equip
directiu, o bé  un ús amb l'acompanyament de l'assessor/a.
Però s’hauria de tenir la intenció d’anar capacitant els equips
directius en els procediments a partir d’una reflexió posterior
que ajudi a explicitar les estratègies que ha fet servir la persona
assessora.
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Temporització 40 minuts
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DIBUIX DEL NOSTRE CENTRE EN FORMACIÓ

� Treball individual (5 minuts)

1. Quines activitats de formació estem  portant a terme els docents del centre o hem
fet recentment?

2. Quines són individuals i quines de centre?

3. Quines formes prenen? (assessorament, seminari, grups de treball, …..)

4. Quins projectes estan actualment en marxa?

Recollida de les aportacions individuals en el gran  grup

Treball en petits grups heterogenis (15 minuts)

Intentem fer un dibuix del nostre centre en formació que reculli les diferents accions
formatives que hem recollit:
• En aquest dibuix, on situaríem la nova intervenció formativa?

• Quines relacions podem establir entre els diferents projectes?

Debat en gran grup a partir del dibuix
Cap a on camina el nostre centre? Quina línia forma tiva identifiquem i per què?

EL DIBUIX DEL NOSTRE CENTRE EN FORMACIÓ
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3.1.4  El dibuix del meu centre i l’objectiu de mil lora

Nom del recurs

EL DIBUIX DEL MEU CENTRE I L’OBJECTIU DE
MILLORA
Quin centre tenim i on situem l’objectiu formatiu que ens
proposem treballar?

Moment del procés
En quina fase de
l’acompanyament la
situem?

És una activitat inicial d’anàlisi del centre per tal de situar la
nova acció formativa.

Descripció
Procediments i
estratègies de la
persona assessora a
destacar

L’activitat convida al professorat a representar de manera
gràfica i sistèmica la seva visió individual sobre el seu centre i
els diferents contextos, rols i relacions interpersonals que el
configuren.  En l’intercanvi en el grup, es tracta d’acostar les
visions i veure on situen el treball del nou objectiu formatiu en
aquest entorn complex .

Utilitat. Què
desencadena?
Quin és l’objectiu de
l’eina? Què pretén?

Aquesta activitat d’anàlisi del context pretén fer emergir les
representacions que el professorat té del centre i prendre
consciència que aquest constitueix un entramat
d’interrelacions, on cadascú hi juga un paper decisiu des del
seu espai d’influència.

La visualització gràfica permet a un cop d’ull veure de manera
clara que el treball formatiu que es disposen a treballar no
només ha de quedar inscrit en les sessions de formació sinó
que ha de tenir una incidència en diferents contextos i nivells
de treball al centre. (En la organització del centre; en el treball a
l’aula; en la coordinació; en els espais d’esbarjo; en la relació
amb les famílies; …) i pot ajudar a prendre consciència dels
diferents espais d’influència de cadascun dels professionals del
centre.
Es tracta d’anar compartint significats sobre el propi context i la
repercussió dels processos formatius en el si d’aquest context.
Aquesta eina es pot tornar a recuperar al final d’un procés
formatiu i veure si el dibuix canviaria,  És a dir, fer-la servir com
a eina d’avaluació.

A qui s’adreça? A l’equip directiu  com a persones dinamitzadores internes del
procés i a tot el professorat .

Ús autònom o amb
acompanyant

Aquesta eina permet un ús autònom i de gestió per part de
l'equip directiu, o bé amb l'acompanyament de l'assessor/a.
Però s’hauria de tenir la intenció d’anar capacitant els equips
directius en els procediments a partir d’una reflexió posterior
que ajudi a explicitar les estratègies que ha fet servir la persona
assessora.

Temporització 40 minuts
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EL DIBUIX DEL MEU CENTRE

� Treball individual  (5 minuts): Fes un primer esbós individual

Des de la teva percepció subjectiva, com representaries  gràficament el teu

centre a algú que no el coneix.

Pensa  en representar espais d’actuació,  figures i rols, relacions, allò  a

que es dóna valor , …

Ho pots fer a partir d’un esquema, d’un dibuix simbòlic, d’una imatge, d’una

metàfora.

� Treball en grups heterogenis  (diferents àrees, diferents rols, diferents espais

d’influència) Intenteu construir  una representació  col·lectiva amb el que totes i

tots us hi sentiu identificats.

� Treball en gran grup : (Cada grup disposa de 3 minuts per presentar el seu

dibuix)

- Observeu les representacions dels altres grups. Amb què coincidiu?

Què us ha sorprès? Heu descobert alguna cosa que vulgueu

comentar?

- Hi ha alguna representació que voldríeu conservar com a imatge de

grup? Per què?

- En relació a aquesta imatge , on situaríeu l’objectiu formatiu que us

heu proposat iniciar ?

- Quin és l’espai d’influència de cadascú per afavorir el procés formatiu?

Què pot fer cadascú des del seu rol? (equip directiu, coordinador/a …,

caps de departament, tutors/es,  docents, professorat  especialista…)
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3.1.5  El pla TAC

Nom del recurs

El Pla TAC
Itinerari. De la sensibilització-diagnosi a la identificació
d’objectius de millora per la implementació de les
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement al
centre.

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la
situem?

Ens situem en una segona fase quan el centre n’ha
realitzat una de prèvia de sensibilització i  enceta una línia
de treball reflexiva per saber on estem quan a TAC (fase de
diagnosi), analitzar i identificar necessitats per saber on
estem i formular objectius de millora quan a la
implementació de les Tecnologies per l’Aprenentatge  i el
Coneixement

Dins el cicle reflexiu compren la contextualització,
orientació, identificar el punt de partida i el contrast.

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

FASE:  PRÈVIA
Es una fase de sensibilització adreçada al claustre sobre la
necessitat d’elaborar el pla TAC amb la implicació d’aquest
i a partir d’una metodologia col·laborativa:

A) Claustre

Activitat 1:  Proposta al claustre, per part del coordinador
TAC i equip directiu,  sobre la necessitat d’elaborar el Pla
TAC i compartir el significat d’aquest projecte. Instrument
S-1.

Activitat 2:  Constitució de la Comissió TAC. Hi ha
representats de cada cicle (Primària) i alguns departaments
(Secundària)

B) Comissió TAC:

Activitat 1:  Establir les funcions/actuacions d’aquesta
comissió i les responsabilitats. Cadascun del membres de
la comissió pensa individualment  una funció i les
actuacions per aconseguir-la. S’exposa amb tot el grup i
s’acorden  les definitives. Posteriorment es contrasta amb
altres models (altres centres) i es redacten les definitives.
S-2.

FASE: DIAGNOSI
Es tracta d’un conjunt d’activitats seqüènciades  amb
suport de l’instrument corresponent que faciliten la reflexió
del claustre (individual i grupal)  per tal d’identificar on
estem (maduresa digital) utilitzant metodologies
col·laboratives.

Activitat 1:  Esbrinar la competència digital del professorat
del centre. Instrument D1: aquest instrument es contestarà
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de forma individual, després es treballarà en petit grup i
finalment tot el claustre  que decidirà aquelles necessitats
de formació bàsiques. També es contrastarà amb les
necessitats detectades per part de l’equip directiu en el
moment d’elaborar el Pla de Formació de Centres.

Activitat 2 : Establir quins continguts TAC es treballen i
com; aquesta activitat té l’objectiu  recollir els continguts
TAC i quines tipologies d’activitats es fans des de les
diferents àrees per part de cada docent per tal d’arribar a
una seqüència de continguts digitals mínims per les etapes
corresponents. Es a dir construir els continguts digitals
d’etapa i com es treballen a partir de l’anàlisi de la realitat
de cada centre.

Metodologia:
- Es dóna l’instrument D2 a cadascun dels docents per tal

que l’omplen individualment, en el moment que
consideren.

- En una reunió d’Equip de Cicle o Departament es posa
en comú  el treball individual per compartir una proposta
amb l’Equip de Cicle o de Departament.

- La proposta de cicle o Departament es treballa a la
Comissió TAC (hi ha representants de cicle i alguns
departaments) on s’analitza, i es contrasta amb l’opinió
del coordinador TAC de centre i l’assessor extern en TAC
per tenir una proposta de centre

Activitat 3 : Identificar la disponibilitat i ús d’eines TAC
(famílies). Instrument D3.

Activitat 4 : Recollir el grau d’ús d’eines informàtiques com
a mitjà de gestió i comunicació del centre (equip directiu).
Instrument D4: aquesta instrument es farà individualment i
després amb tot l’equip directiu per  presentar-lo al claustre
(contrats).

Activitat 5 : L’objectiu és aprofundir en la situació del centre
quant a competència TAC per proposar canvis de millora.

Després del treball de reflexió i anàlisi de la pràctica  que
s’ha fet amb el conjunt del claustre és un moment adient
per aplicar un instrument DAFO, D5, sobre debilitats i
fortaleses internes i amenaces i oportunitats externes.

Metodologia:
Es contestarà instrument DAFO individualment, després es
compartirà en petit grup (Cicle/Departament) i gran grup
(claustre). La complexitat del claustre determinarà si es fa
en una solà sessió aprofitant que els claustre està reunits
(claustre petit i mitja) o bé es treballa individualment,
després al cicle o departament i finalment a la Comissió
TAC que farà el retorn al claustre dels resultats (contrast)

Interpretació anàlisi DAFO:
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Consulta el document  Guia per elaborar i aplicar un pla
estratègic,  punt 2.2. Anàlisi DAFO (pàgina 24):
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/Qu
alitat/guia_planificacio_estrategica.pdf

FASE D’ANÀLISI, IDENTIFICCIIÓ DE PRIO-
RITATS I TEMPORITZACIÓ.
En aquesta fase s’analitza i resumeix tota la informació de
l’apartat anterior i es fa en el marc de la comissió TAC per
posteriorment presentar-la al claustre.

Activitat 1:  Anàlisi i identificació de necessitats.
Instrument A1: Cada persona de la Comissió TAC omple
aquest instrument, posteriorment s’exposa a tota la
Comissió (normalment hi ha 5 persones) i es fa una
proposta

Activitats 2:  Priorització i temporització de les necessitats
corresponent en termes d’objectius.
Instrument A2: En aquesta activitat se segueix  la mateixa
metodologia que en l’anterior,

Activitat 3:  Presentació al claustre de l’instrument  A2

Propostes:

Realitzar la fase de planificació i fase d’avaluació i
seguiment el proper curs.

Els centres de primària coordinaran el pla TAC amb el de
secundària on vagin els seus alumnes per establir una  línia
coherent de  treball.

Una vegada acabats els projectes dels diferents centres de
la comarca es farà una sessió de presentació dels mateixos
per contrastar els treballs realitzat i es posaran en un espai
compartit.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

L’objectiu de l’eina és ajudar  a la comissió TAC a construir,
de forma col·laborativa el pla TAC de centre amb l’objectiu
d’introduir propostes de millora i crear una cultura de la
comunitat que aprèn.

Es pretén provocar la reflexió a partir de l’anàlisi de la
pràctica tant individual com grupal, contrastar la informació
i  construir un projecte de centre compartit pel claustre i a
partir d’aquest; en definitiva incidir en la cultura de la
comunitat d’aprenentatge a partir d’una metodologia
col·laborativa.

Aquest eina també esdevé útil des del punt de vista
metodològic per elaborar qualsevol altres projecte de
centre.
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Ús autònom o amb
acompanyant

Es realitza acompanyaments al coordinador TAC, equip
directiu, o Comissió TAC al llarg del procés, segons el
centre, i en funció de les necessitats que han anat sorgint.

L’acompanyament s’adapta al moment que es troba cada
centre, s’analitza la situació i construïm l’actuació junt amb
les persones del centre implicades:  es  dissenya activitats i
instruments  que facilitin el procés de reflexió.

A partir d’aquí els responsables del centre actuen de forma
autònoma amb acompanyament en diferents moments del
procés segon els casos.

Temporització Al llarg d’un curs

Autoria Grup  Pla TAC del Pallars - Servei Educatiu dels Pallars
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El pla de Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement

(Pla TAC)

_____________________________________________________________________________________

Treball individual (5’)

Què significa per a mi  “el pla TAC”?

Treball en petit grup  (10’)

Resum del significat del pla TAC

Treball en gran grup  (5’)
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Instrument: S1

LA COMISSIÓ  TAC

Objectius

Composició

Funcions/actuació Responsabilitat

Instrument: S2
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ENQUESTA  SOBRE COMPETÈNCIA DIGITAL DEL  PROFESSORAT

Encercla segons el grau de coneixement

Tractament de text  (Word,..) 1 2 3 4 5

Tractament d’imatge (Paint Shop Pro,...) 1 2 3 4 5
  

Full de càlcul (Excel, ...) 1 2 3 4 5

Presentacions (PowerPoint...) 1 2 3 4 5

Edició de vídeo digital (Studio8,..) 1 2 3 4 5
  

Càmera digital 1 2 3 4 5

Filmadora digital 1 2 3 4 5

Tractament de so (Audacity) 1 2 3 4 5

Blocs 1 2 3 4 5
  

Ús de correu electrònic 1 2 3 4 5

Utilitzar recursos didàctics TAC (jclic, material edu365,
webs informatives,..) 1 2 3 4 5

Sabs fer servir el canó de l’aula   SI   NO per presentar un tema, exposicions d’un tema per
alumnes...

Cerca d’informació

a) Utilitzes internet per cercar informació

Quin tipus d’informació:___________________________

b) Cercadors utilitzats __________________________________________________

A) ÀMBITS DE GESTIÓ PERSONAL (gestió acadèmica, pedagògica, comunicació,...)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

B)  INDICA QUINA FORMACIÓ EN TAC HAS REALITZAT ELS ÚLTIMS 5 ANYS

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________
Instrument: D1



ENQUESTA SOBRE L’ÚS  DE LES TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT A L’AULA -
PROFESSORAT

Nom :                                                                                                           Cicle:

MATÈ-
RIA

CONTINGUTS DIGITALS QUE TREBALLES
Tractament de textos (Word...),Full de càlcul( Excel,.....),

Presentacions (PowerPoint ,..), tractament imatge (Paint,...),
edició de vídeo digital (Studio 8,...), edició de so (audacity )

càmera de fotografia i de vídeo digital, canó a classe, , blocs,
cerca i tractament informació, eines Web 2,0,.......)

Tipus d’activitats
Competència que

desenvolupa

C
at

al
à

C
as

te
llà

Ll
en

gü
es

es
tr

an
ge

re
s
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P
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a

Instrument: D2



ENQUESTA  SOBRE DISPONIBILITAT I ÚS D’EINES INFORMÀTIQUES
FAMÍLIES

Encercla la resposta correcta

Es disposa d’ordinador Sí No

Es disposa de connexió a internet Sí No

  
Temps que el vostre fill/filla utilitza l’ordinador a casa

a) Una hora diària

b) Dues hores diàries

c) Més de dues hores diàries

Què fa amb l’ordinador (tasques de l’escola, jugar, Facebook,  ...)?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Consulteu la pàgina web de l’escola/institut? Sí No

Teniu correu electrònic? Sí No

Us agradaria rebre comunicacions de l’escola per
correu electrònic o missatges de mòbil. En cas afirmatiu: Sí No

a) Adreça de correu electrònic, si en té

b) Número de mòbil

  

Disposa l’alumne de llapis (PenDiver) Sí No

 Instrument: D3
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ENQUESTA  SOBRE ÚS D’EINES INFORMÀTIQUES COM A MITJÀ DE GESTIÓ
I COMUNICACIÓ -  EQUIP DIRECTIU

A) Comunicació  i gestió educativa amb el professorat
Encercla la resposta correcta

Correu  electrònic : Convocatòria de reunions Sí No

Entorns col·laboratius  (per ex. gloogle doc): Elaboració de documents
(programacions d’aula, projectes, organització de sortides ... )

Sí No

Ús de fòrums telemàtics  entre el claustre sobre temes d’interès Sí No

B) Comunicació amb les famílies

Web, blocs o full informatiu digital  a on les famílies trobin informació
actualitzada del centre (sortides, normativa, activitats, dinars menjadors,
consulta de notes....)

Sí No

  
A través de correu electrònic

a) Reunions  ordinàries Sí No
b) Sol·licitar entrevistes Sí No
c) Informació sobre sortides Sí No

Fòrums  de pares i centre sobre temes monogràfics d’interès educatiu Sí No

S’utilitza el telèfon mòbil per enviar missatges sobre temes puntuals Sí No

Web o bloc  de l’AMPA per informar d’activitats Sí No

A) Gestió acadèmica – administrativa

Tutorial organització informació secretaria i de gestió pedagògica Sí No

PDA , control d’absències d’alumnat, seguiment de deures ... Sí No

Gestió i dinamització informàtica de la biblioteca Sí No
  

Tutorial organització informació secretaria i de gestió pedagògica Sí No

Suport digital de:

a) Programacions Sí No
b) Actes Sí No
c) Notes d’alumnat Sí No
d) Seguiment alumnat (tutoria) Sí No

Instrument: D4



Metodologia: Anàlisi DAFO
Implementació de les TAC a l’aula i centre

DEBILITATS FORTALESES

A
nà

lis
i i

nt
er

na

AMENACES OPORTUNITATS

A
nà

lis
i e

xt
er

na

Instrument: D5
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ANÀLISI I IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS TAC

NECESSITATS
A) Professorat

B) Alumnats

C) Famílies

D) Administració

Instrument: A1
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PRIORITZACIÓ I TEMPORITZACIÓ DE NECESSITATS TAC

CURS
OBJECTIUS

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

B) Professorat

B) Alumnats

C) Famílies

D) Administració/gestió

  

Instrument: A2
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♦ 

3.1.6  El treball cooperatiu en el centre

Nom del recurs
El treball cooperatiu en el centre

Com generalitzar una metodologia cooperativa d’aula en un centre,
com passar del treball d’uns quants a tots el docents.

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la
situem?

Es tracta d’ un centre de Primària, durant el curs 07-08 varen fer una
formació tot el claustre sobre el treball cooperatiu, partint de la idea que
és una bona metodologia d’aula que permet atendre millor la diversitat i
perquè aquest centre va fer, ja fa temps, una ferma aposta vers la
inclusió.
Es disposa d’una comissió composta per el coordinador de cada cicle, la
cap d’estudis i la psicopedagoga de l’EAP, la funció és generalitzar el
treball cooperatiu a tot el centre.
La diversitat del professorat i la presencia d’alguns mestres que no
van rebre la formació, provoca una revisió del treball per repassar
marc teòric, i compartir proposta de centre. És en aquest moment
que es fa necessari fer alguna actuació al respecte.

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

L’eina ens ha de servir per saber tot allò que el centre fa vers el treball
cooperatiu i identificar els punts febles que no ens permeten implementar
el treball cooperatiu a totes les aules de tot el centre.
Les fases que es proposen són:

1.- sessió de treball en claustre per recordar marc teòric rebut a la
formació de ara fa tres cursos.
(ANNEX I: “Aprenentatge cooperatiu” -power)

2.- sessió de treball en cicles per recollir apostes i propostes.
(ANNEX II: “Recollim acords sobre el treball cooperatiu de centre” )

3.- La comissió formada per el coordinador de cicle, la cap d’estudis i la
psicopedagoga de  l’EAP fan el buidat dels acords treballats en cicles.
El coordinador de cada cicle en farà el retorn del treball fet a la comissió.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de
l’eina? Què pretén?

OBJECTIUS:
1.- Reelaborar la formació iniciada  fa 3 cursos.
2.- Identificar les bones practiques que el centre porta vers el treball
cooperatiu a l’aula.
3.- Crear consens entre l’equip docent
4.- Millorar la programació de centre vers el treball cooperatiu

A qui s’adreça? L’eina va adreçada a la cap d’estudis i les persones  coordinadores de
cicle

Ús autònom o amb
acompanyant L’intent és fer ara un acompanyament perquè  desprès les

persones coordinadores de centre (cap d’estudis i coordinadores
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de cicle) ho puguin  usar de manera autònoma en  altres situacions
de centre.

Temporització

Es preveuen tres sessions:
Claustre (1 h.)
Cicles(1h)
Comissió de treball (2h)
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RECOLLIM ACORDS SOBRE EL TREBALL COOPERATIU DE CENT RE

Activitat 1:  Individualment

Subratlla les paraules claus de la següent definició:

L’aprenentatge cooperatiu és la utilització amb una finalitat didàctica del treball en equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la
interacció entre ells, amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves
possibilitats, i aprenguin, a més, a treballar en equip.

Les paraules subratllades tenen una relació amb la frase?:

COOPERAR PER APRENDRE I APRENDRE A COOPERAR

Activitat 2: A nivell de paral·lels intentem conferir la següent llista

L’escola porta tres cursos aplicant el treball cooperatiu. El camí recorregut ens dóna perspectiva per analitzar les FORTALEZES I
DEBILITATS de l’experiència a l’escola  i del nostre propi procés d’aprenentatge per anar-lo aplicant.
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bones pràctiques que hem consolidat: La nostra escola li falta o ha de millorar:

Activitat 3:  A nivell De cicle intentem contestar a les següents qüestions:
(El coordinador recullen les respostes del cicle per després prendre decisions en la comissió de TC).

1. Com organitzem el grups:

• són fixes?



Eina de suport per a l’assessorament des dels Serveis Educatius
Exemples d’eines

38

• es mantenen els de l’any passat?

• tenen nom o distintiu? Qui el tria?

• tenen càrrecs?  Són fixes o roden?

• tenen quadern d’equip,  enregistren d’alguna manera?

• fan algun tipus d’autoavaluació?

2. En quin horari es fa el T.C.? (àrea...)

3. Es fa en algun altre moment del dia?

4. Quins continguts es preveuen treballar?

5. Quines tècniques (estructures cooperatives) usem?
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6. Hi ha alguna previsió de canvi més endavant (introduir alguna novetat..)?

7. Fer TC obliga a una organització del mobiliari i del material especifica?

8. Disposes d’un registre sistemàtic de les activitats de TC que vas fent al llarg del curs, per a d’altres tutors que puguin treballar en el teu
nivell, o que hagin de prosseguir el treball amb els mateixos alumnes?

Activitat 4: Les respostes de l’activitat 3 ens han de permetre acordar el que farem aquest curs vers el TC.

(es pot adaptat per a cada cicle de Primària)

� PARVULARI
P3 P4 P5

Com organitzem el grups

fan algun tipus
d’autoavaluació?

Podem plantejar-nos
l’avaluació del TC en el
butlletí de notes?
En quin horari es fa el T.C.?
(àrea...)
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Es fa en algun altre moment
del dia?

Quines tècniques (estructures
cooperatives)?

Hi ha alguna previsió de canvi
més endavant (introduïr alguna
novetat..)?

Fer TC obliga a una
organització del mobiliari i del
material especifica?

Disposes d’un registre de les
activitats de TC que vas fent,
per a d’altres tutors que
treballaran en el teu nivell, o
que hagi de rebrels mateixos
alumnes?
Avantatges, millores...

Dubtes, inconvenients...
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Suggeriments pel curs
10-11
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♦ 

♦ 
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♦ 

♦ 
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♦ 

♦ 
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♦ 

♦ 
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♦ 



Eina de suport per a l’assessorament des dels Serveis Educatius
Exemples d’eines

47

♦ 

3.1.7  Avaluació del Pla d’actuació a centres del S EZ

Nom del recurs

AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ A CENTRES DEL
SEZ

Reflexió continuada de les propostes acordades amb
els centres.

Moment del procés
L’avaluació del Pla es fa a finals de maig i/o primera quinzena de
juny. Però el Pla s’acorda amb el centre el setembre i s’aplica
durant tot el curs.

Descripció

Es tracta d’una valoració de tot un procés que es fa durant el curs
en diverses fases:
1a fase:
Reunió dels professionals del SEZ (CRP,EAP,ELIC...) amb
l’Equip Directiu del centre. A la qual, es plantegen propostes fetes
al final del curs anterior i els objectius que el propi centre marcat
per al nou curs. D’aquests objectius, s’ha de remarcar quins són
els prioritaris als quals el SEZ hi pot donar suport i/o
assessorament (o el centre el demana).
Un cop establerts els objectius, s’acorden les diverses actuacions
a realitzar, els professionals implicats, la periodicitat, dia i hora.
(Annex n.1)
2a fase:
Buidatge del nombre d’objectius i d’actuacions que se’n deriven
de cadascun dels Plans de centres. Reflexionar i valorar com a
SEZ el que implica a tots nivells (esforç, temps....).
Això és fa primer en reunió de l’Equip de Direcció Tècnica del
SEZ i després en el Plenari.
(Annex n.2)
3a fase:
 Aplicació del Pla d’actuació durant tot el curs. Hi haurà reunions
de seguiment de l’equip directiu del centre amb els professionals
del SEZ i reunions internes d’aquests darrers (equips de centres)
amb un calendari marcat, dins del treball propi de SEZ.
4a fase:
Al final de curs, el centre (l’equip directiu i els professionals
implicats) valora en un instrument el grau d’assoliment dels
objectius als quals el SEZ ha donat suport  i assessorament.
També valora la intervenció del SEZ en les actuacions
acordades. Igualment, es demanen observacions i propostes per
al curs següent. Aquest és un document que el demana el SEZ
per a la seva pròpia valoració. El centre fa la seva pròpia reflexió
a la memòria anual.
Valoració per part dels professionals del SEZ de cadascuna de
les actuacions fetes. Cal especificar a quin objectiu respon
l’actuació, aportacions significatives, assoliment d’objectius,
aspectes a considerar i propostes de millora. Aquesta
tasca/reflexió individual aportarà riquesa al conjunt de la valoració
global del treball efectuat en el centre. Igualment, aquests
documents es comparteixen amb els companys en la xarxa
interna del SEZ
En equip de centre, es fa la valoració global i es proposen
actuacions per al curs següent.
L’Equip de Direcció Tècnica recull les valoracions (centres i
equips de centres) i fa la valoració general de les actuacions
fetes.
(Exemple: Annex n.3 )
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A qui s’adreça? Als professionals dels equips de SEZ

Utilitat. Què desencadena?

El procés, amb aquests instruments, ajuda a que el Pla
d’Actuació sigui una eina de treball viva de tota la tasca que es fa
entre el SEZ i els centres educatius. També ajuda a la
coordinació entre els diferents professionals del SEZ i a ajustar
les seves actuacions. Permet la reflexió per passar després a
l’acció i tornar a la reflexió. Tothom ha de fer la seva reflexió
(centres, SEZ). No només d’unes actuacions, sinó també d’uns
objectius i la seva consecució. Durant tot el curs, l’EDT reflexiona
sobre el procès: elaboració de les eines, la presentació en plenari
de SEZ, l’acceptació i l’ús per part dels equips de centre i dels
propis centres, treball intern de l’equip de centre, plenari per
reflexionar sobre els objectius i actuacions acordades, ajustar la
pràctica de les actuacions,etc. per tornar a la reflexió en les
valoracions del centre, les de l’equip de centre i la global de SEZ i
assumir objectius nous per al curs següent.

Ús autònom o amb
acompanyant

Cal un acompanyament important per part dels professionals del
SEZ per evitar que els Plans d’actuacions quedin com
instruments burocràtics.
També cal un disseny general de les actuacions del SEZ  a
nivell global i un acompanyament en les directrius per part
de l’EDT.
Tot i que pot haver un treball més autònom, el més important és
el seguiment i que la presa de decisions es faci en equip; tant a
nivell intraprofessionals del SEZ, com d’aquests amb el centre
educatiu.

Temporització
El procés dura tot el curs.
L’específic d’avaluació, de maig a juliol.
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Pla d’actuació en el centre
Curs escolar:

Servei Educatiu :
Nom del centre :
Localitat :
Tipologia del centre :                                                                Nombre d’unitats :

Nom dels professionals del servei educatiu de zona

CRP :
EAP:
Treballador/a social :
ELIC:
Altres perfils professionals :

Horari i periodicitat de cada professional

Les hores d’atenció de cada professional es refereixen al càlcul del temps
establert en les actuacions acordades (incloses les actuacions dels annexos 1 i
2).

Professional Temps total (sobre 35
setmanes)

Mitjana setmanal resultant

CRP :
EAP-PSI
EAP-TS
ELIC
Altres

Signatura dels professionals del
Servei Educatiu (o referent)

 Signatura del/de la directora del
centre

Lloc i data
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Pla d’actuació en el centre

Concreció pel Pla de treball del servei educatiu de zona

Objectius prioritaris (exemples)

1. Elaborar el Pla de Formació de Centre, i la seva concreció
2. Elaborar els PI de I'alumnat acordat a les CAD's
3. Desenvolupar el PLC en un marc d'ensenyament plurilíngüe i de respecte a
la diversitat.
4. Implantació de la primera fase d’APIL ( Actualització del Programa
d'immersió
Lingüística )
5. Iniciar I'elaboració del Pla de Convivencia
6. Seguir desenvolupant el pla de Ilengües estrangeres; AlCLE
7. Seguir en la promoció i participació al pla catala de I'esport escolar; PCEE
8. Iniciar les programacions segons el marc de les Programacions Multinivell
9. Participar a les activitats del PEE obertes a tota la localitat.

Aquests objectius es desenvoluparan amb les actuacions següents acordades :
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Actuacions

Àmbit :  Centre i professorat

C
R

P

E
A

P
-P

S
I

E
A

P
- 

T
S

E
LI

C

A
ltr

es

1. Coordinació amb l’Equip Directiu de centre
Periodicitat
:

Dia i
hora X X X X

2. Participació a la Comissió d’Atenció a la diversita t
Periodicitat
:

Dia i
hora

Participants Centre :

X X

3. Participació a la Comissió d’Atenció Social del cen tre
Periodicitat
:

Dia i
hora

Participants Centre :

X

4. Coordinació amb els MEE – O prof psicopedagogia o
DEP.Orientació

Periodicitat
:

Dia i
hora

X

5. Coordinació amb coordinador LIC i mestre AA
Periodicitat
:

Dia i
hora X

6. Coordinació amb coordinador PFC. Assessorament i
participació en l’elaboració del PFC.

Periodicitat
:

Dia i
hora

Participants :

X

7. Assessorament  elaboració Programacions Multiples i
PEI d’aula de l’alumnat USEE

Periodicitat
:

Dia i
hora

Reunions amb equips docents, coordinats pel tutor/a , dels
nivell :

X

8. Assessorament  elaboració Pla de Convivència
Periodicitat
:

Dia i
hora

Reunions amb Comissió de Convivència del centre, coordinada
pel Cap d’Estudi.
9. Assessorament  elaboració i desenvolupament del Pla

d’Acció Tutorial
Periodicitat : Dia i hora
Reunions amb  tutors coordinats pel Cap d’Estudi.
Participació en reunions d’equips docents, d’acord amb les
decisions i demandes  de la coordinació de tutors (en la
mateixa franja horària, en cas contrari específicar .....)
10. Assessorament   elaboració i seguiment Plans

individualitzats
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Inicial
Alumnes

Dia-periodicitat-
calendari

Hora Inici /
durada

Participants

11. Seguiment alumnat Escolaritat Compartida amb CEE
Inicial
Alumnes

Dia-periodicitat-
calendari

Hora Inici /
durada

Participants

12.  Col·laboració amb el desenvolupament de l’acció
tutorial(orientació escolar i professional)

Periodicit
at :

Dia i
hora

Participants :
13. Seguiment acadèmic, avaluació i acreditació escolar  de

l’alumnat que assisteix a les UEC
Inicial
Alumnes

Dia-periodicitat-
calendari

Hora Inici /
durada

Participants

14. 
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Actuacions
Àmbit :  Alumnes i Famílies

Les demandes de valoració psicopedagògiques es faran complimentant el
FULL de DEMANDA, document treballat en el SEMINARI d’Educació Especial
(Formació en xarxa per a docents de especialistes d’educació especial). L’EAP
atendrà les demandes reajustant els temps disponible per a aquesta actuació.
Cal diferenciar els diferents moments al llarg de l’any.
Tipus Data límit

recollida FULL de
DEMANDA

ACABAMENT
VALORACIÓ I
ELABORACIÓ
DICTAMEN, SI S’ESCAU

Alumnat ja escolaritzat al centre,
susceptible de reconeixement de
nee

1 DE
NOVEMBRE

28 DE FEBRER

Alumnat susceptible atenció
CREDA

15 febrer 30 MARÇ

Valoracions alumnat pas a ESO 30 febrer 30 MARÇ
Valoracions alumnat nova
incorporació procedents OME

Al·legació.
Demanda 1r mes
escolarització

-Data Comissió
escolarització (màxim 15
dies)
-Màxim 1 mes

Valoracions alumnat nova
incorporació –Informe CDIAP

30 febrer 30 MARÇ

Valoracions al·legacions període
preinscripció ordinària (no
contemplades apartats anteriors)

15 d’abril 15 maig

ANNEX -2
SEGUIMENT ALUMNAT NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS:
D’Acord amb l’avaluació psicopedagògica (dictamen), els següents alumnes
son subjectes de seguiment  intensiu i continuat  per part de l’EAP.
Inicial
Alumne

Nivell Actuacions  - Calendari

D’Acord amb l’avaluació psicopedagògica (dictamen), els següents alumnes
son subjectes de seguiment  periódic no intensiu  per part de l’EAP.
Inicial Nivell Actuacions  - Calendari
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Alumne

Indicadors Avaluació
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3.2  Per formar en els processos de millora
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3.2.1  Com organitzar una formació per atendre la d iversitat des de la
practica reflexiva?

Nom del recurs

COM ORGANITZAR UNA FORMACIÓ PER ATENDRE A LA
DIVERSITAT DES DE LA PRACTICA REFLEXIVA?

L’atenció a la diversitat passa per mans de tots els docents, no
només per els MEE. També tenim alumnes que necessiten
respostes educatives de caire molt excepcionals. Anem doncs a
recollir el que portem fet fins ara, compartim-ho i millorem-ho.

Moment del procés
En quina fase de
l’acompanyament la situem?

Des de fa 20 anys els centres del territori tenen inclosos alumnes
amb altes discapacitats. Un repta es organitzar el Pla
individualitzat d’aquest alumnes partint de l’estimulació
multisensorial. El referen del  currículum acadèmic no és funcional
ni útil, ni suficient.
Després de dos cursos de identificar aquestes mancances els
docents del territori manifesten l’interès de fer formació. L’aspecte
a destacar és que es parteix del que s’està fent i un altre aspecte
important és que els docents són diversos, no només son MEE,
sinó: tutors, directives, vetlladors, etc..

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a
destacar

Fases que es proposen

1. Autoanàlisi ( que creiem?, que fem?, per què?...),  és a
dir, compartir les bones pràctiques portades a terme en el
territori (mostra d’enregistraments, models de PI,
materials....). Identificar punts forts i febles del moments
present i determinar  què necessitem.

2. Sessió d’un expert del món de la EE per fer el contrast  del
que ja sabem i del que hem d’incorporar de nou, que ens
poden aportar altres mirades.

3. Redescripció de la pràctica (comparar l’abans i l’a ra,
que incorporem de nou?, per què?) , elaboració del PI
tenint en compte cada alumne, identificant les barreres per
a la participació i l’aprenentatge i concretar aspectes de
treball des de l’àmbit individual i també en el context aula.

Utilitat
Què desencadena?
Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

Objectius:

1.- posar en comú allò que fem, traspàs d’experiències i de
materials
2.- identificar les mancances en el Pla individualitzat de
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determinats alumnes amb altes discapacitats.
3.- Ampliar coneixements a partir de les aportacions d’ un expert
4.- Elaborar els Plans individuals partint d’allò que es fa i de les
aportacions rebudes en la formació.

A qui s’adreça?
Va adreçat a docents diversos de diferents centre, que també són
diversos (concertada i publica, primària i secundaria).

Ús autònom o amb
acompanyant

La psicopedagoga de l’EAP i una mestra de EE en fan la
coordinació i en porten el lideratge.
De moment no es contempla l’ús autònom de l’eina, però ven
segur que el practicar-la, pot pista a determinats docents per fer-
ne us en altres contextos de treball en equip..

Temporització El llarg d’un curs, amb trobades mensuals de dues hores
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PROPOSTA DE FORMACIÓ:     SEMINARI D’EE              Curs:............

• Títol: ”La construcció del PI des de l’estimulació multisensorial”

• Adreçat:

professionals de la USEE
mestres d’EE
psicopedagogs de centre i de SE
vetlladores
tutors
membres d’equips directius
etc...
oberta a altres persones de altres serveis (per ex. CDIAP)

• Persones responsables:

CB (mestra d’EE)
MC (psicopedagoga de l’EAP)

• Descripció de l’activitat:

Objectiu:

Enriquir i sistematitzar el treball inciat amb els alumnes plurideficients de
l’USEE.

      Continguts
Els PI
La estimulació multisensorial
Entorns de treball
Criteris d’avaluació
Creació de protocols de treball

Metodologia:

4. Autoanàlisi (que creiem?, que fem?, per què?...),  es a dir, compartir les
bones pràctiques portades a terme en el territori -mostra d’enregistraments,
models de PI, materials....). Identificar punts forts i febles del moments present i
determinar el que necessitem.

5. Sessió d’un expert del món de la EE per fer el contrast  del que ja sabem i del
que hem de incorporar de nou, que ens poden aportar altres mirades.

6. Redescripció de la pràctica (comparar l’abans i l’a ra, que incorporem de
nou?, per què?) , elaboració del PI tenint en compte cada alumne, identificant
les barreres per a la participació i l’aprenentatge i concretar aspectes de treball
des de l’àmbit individual i també en el context aula.

Proposta de calendari

A determinar amb tots els components del grup a la primera sessió de
setembre.



Eina de suport per a l’assessorament des dels Serveis Educatius
Exemples d’eines

59

♦ 

3.2.2  Compartim el programa de formació

Nom del recurs

PROGRAMA DE FORMACIÓ COMPARTIT:

PORTÀTILS A LES AULES

Definim objectius i continguts de formació d’un claustre
segons expectatives i coneixements previs en relació a la
digitalització de les aules.

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la
situem?

INICIAL pel que fa al tema treballat de formació, tot i que és
un claustre habituat al treball en equip.

Descripció
Procediments i

estratègies de la persona
assessora a destacar

El centre (de primària) va demanar un assessorament al
PFZ anomenat  “Portàtils a les aules” amb intenció d’afegir-
se al projecte 1x1 i/o de tirar endavant la digitalització de
les aules.
http://agora.xtec.cat/se-baixemporda/moodle/
“Portàtils a les aules” (entra com a visitant)

Aquesta activitat serveix per partir dels coneixements
previs i expectatives del grup per iniciar la formació i definir
el programa.
Com es veu a la fitxa, es proposa una reflexió individual, i
en grup.
A partir de les aportacions dels diferents grups a l’espai
moodle, la formadora elabora un primer esborrany dels
temes a tractar.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

La possibilitat de  conèixer, com a persona formadora,  les
expectatives del grup, fer emergir coneixements previs i
cohesionar el grup, ja que davant la digitalització de les
aules hi poden haver d’entrada opinions molt diverses del
professorat, que un cop valorades potser són menys
distants.
Proposar activitats cooperatives fent ús del moodle i les
TIC en general per tal de modelar l’ús de les TIC per al
treball cooperatiu..

Ús autònom o amb
acompanyant

Amb acompanyant però s’hauria de tenir la intenció d’anar
capacitant els equips directius o grups impulsors en els
procediments, a partir d’una reflexió posterior que ajudi a
explicitar les estratègies  que ha fet servir la persona
assessora.

A qui s’adreça?
A un claustre de primària que ha demanat una activitat de
formació i als equips impulsors de la digitalització del centre.

Temporització
Per aquesta activitat una sola sessió.
La formació pretén enllaçar en tot moment els continguts amb la
metodologies de treball cooperatiu..
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Assessorament “Portàtils a les aules”

CEIP Portitxol

Tasca 25.10.2010

OBJECTIU DE LA TASCA
Definir entre tots/es els objectius i continguts del curs.

Reflexió individual 3’
Sobre quins objectius esperes assolir amb aquest assessorament i quins continguts o
temes creus que s’hauria de treballar.

Posada en comú 10’
En grups de 3 o 4 persones posar en comú els objectius i continguts que agradaria
treballar al curs i fer una aportació al fòrum del moodle amb el vostre resum.
http://agora.xtec.cat/se-baixemporda/moodle
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♦ 

3.2.3  Valorar informació rebuda

Nom del recurs

VALORAR INFORMACIÓ

A partir de revisar diferents documents, valorar el procés de
digitalització de les aules i els canvis metodològics que pot
comportar.

Moment del procés
En quina fase de
l’acompanyament la
situem?

És una activitat de formació, que correspon a la fase de
contrast,  que pretén incorporar nou coneixement sobre el
procés de digitalització de les aules però establint un diàleg
entre les representacions dels participants i el material de
coneixent expert (T). L’activitat en concret es situa en la 2a
sessió del curs “Portàtils a les aules” CEIP Portitxol
http://agora.xtec.cat/se-baixemporda/moodle/
“Portàtils a les aules” (entra com a visitant)

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

Després d’aportar informació sobre un tema (projecte
eduCAT1x1) des de diferents fonts d’informació (vídeo,
web...), es proposa una reflexió individual i en grup sobre
els punts forts i els febles del projecte.
Es planteja la reflexió primer de manera individual i després
en petit grup per acabar participant en un fòrum col·lectiu.
Es fa  a través de diferents fonts i plataformes digitals per
tal de plantejar els canvis metodològics lligats a la
digitalització de les aules, les noves formes i suport per a la
comunicació.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

Detectar els punts forts i els febles d’un projecte per valorar
si es porta endavant i de quina manera.
Reflexió individual.
Reflexió en grups/cicles.
Ús del moodle.
Reflexió sobre els processos de canvi metodològic lligats a
la digitalització de les aules.

Ús autònom o amb
acompanyant

Amb acompanyant.
Tota la formació pretén alhora aportar eines i espais de
reflexió i cohesió, a més d’experimentar metodologies
cooperatives i col·laboratives amb suports digitals..

A qui s’adreça A un claustre que ha demanat una activitat de formació

Temporització Una sessió. El curs consta de 10 sessions presencials.
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Assessorament “Portàtils a les aules”

CEIP Portitxol

Tasca 8.11.2010

Després de mirar el vídeo i la informació de la web sobre el projecte educat 1x1...

- Reflexiona individualment sobre les següents preguntes: 7’

- Punts forts del projecte educat 1x1

- Punts febles del projecte educat 1x1

- Canvis metodològics que creus que comporta?

Reflexió en grups de 3 o 4 persones sobre les mateixes preguntes 15’ tot comparant-
les amb la situació concreta en que es troba el propi centre.

(Descarregueu aquest fitxer al disc dur del vostre ordinador, responeu les preguntes
amb un processador de text, deseu les vostres aportacions i aporteu-lo com a fitxer
adjunt al fòrum del moodle del curs.)
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♦ 

3.2.4  Biografia lingüística

Nom del recurs
LA BIOGRAFIA LINGÜÍSTICA
El bagatge lingüístic i les emocions com a punt de partida.

Moment del procés
En quina fase de
l’acompanyament la
situem?

Sensibilització del Claustre en situació de formació

interna per part de l’assessor/a.

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a
destacar

a.-Es presenta de model la biografia lingüística d’una
alumna com una activitat a proposar a l’alumnat per
conèixer i reconèixer el seu bagatge lingüístic i  les
situacions de tot tipus, prioritàriament emocionals,  a la que
va lligada cadascuna de les llengües que coneix.

b.- L’assessor/a modelant l’afirmació de  “el mestre és un
model”  llegeix la seva pròpia biografia lingüística.

c.- Anima al professorat a fer un esquema dels
elements bàsics dels que no podria prescindir si
redactés la seva pròpia biografia lingüística:
“Escriu en aquest paper què no et podries descuidar de cap
de les maneres a la teva biografia lingüística”.

d.- Ho comenten en petits grups i decideixen quina
exposaran al gran grup amb la justificació de la tria.
“En grups de quatre, intercanvieu el més significatiu de la vostra
biografia lingüística, escolliu quina exposareu al gran grup i per
què heu escollit aquesta”

e.- La persona assessora va fent reflexionar sobre els
aspectes significatius que poden ser similars o
transportables a l’alumnat.
“Quins aspectes dels que han sorgit en el gran grup ens ajuden a
comprendre millor els nostres alumnes i les seves famílies?”
“Quin tipus de preguntes/pautes hauríem d’elaborar per a
acompanyar els/les alumnes en la realització de la seva biografia
lingüística de manera que faci emergir el el lligam amb les
emocions ” (Exemples)
“En quin moment/s i espai/s educatiu portaríeu a terme aquest
activitat?”

f.- Es consensuen les aportacions i es recullen per escrit.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

L’objectiu principal és el de fer veure al Claustre o cicle la
importància de la presència de les llengües pròpies als centres
tant des del punt de vista afectiu com curricular pel que fa a la
competència plurilingüe  de l’alumnat.
El lligam de les llengües amb les emocions és un factor
altament demostrat. Es tracta d’experimentar-ho en la
pròpia pell per poder modificar creences.
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Es pretén:
• Capacitar el professorat per elaborar l’instrument

“Biografia lingüística” per a treballar amb l’alumnat els
aspectes que considerin rellevants i que quedi recollit
en el currículum del centre.

• Portar a la pràctica l’activitat de realització de la
biografia lingüística per part dels alumnes.

• Tornar al gran grup per valorar si a l’aula, s’han
complert els objectius proposats.

• Revisar l’activitat i incorporar les propostes de millora
suggerides pel grup.

Ús autònom o amb
acompanyant

• Primera part de modelatge de la persona assessora
que llegirà la seva pròpia BL

• Segona part de treball autònom
• Tercera part amb grup reduït
• Quarta part amb gran grup amb intervenció de la

persona assessora que és qui dinamitza, recull i fa
esmicolar les respostes,

• Cinquena part, la mestra en el treball a l’Aula.
• Sisena part, Compartir amb el gran grup .
• Finalment, revisió de l’activitat

A través de les reflexions la persona assessora intenta fer
explícites les estratègies que ha fet servir per a la
construcció conjunta de coneixement, per tal que les
persones coordinadors de centre se les apropiïn per a
situacions de formació interna.

A qui s’adreça?

S’adreça al professorat en una situació de formació a
claustre amb l’objectiu de visibilitzar i valorar les llengües
d’origen dels alumnes i la relació de la llengua amb les
emocions.
Aprofitar l’activitat de sensibilització per traslladar-la a
l’alumnat en situació d’aula ordinària.

Temporització 3 hores amb el professorat.
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♦ 

3.2.5  L’entrevista

Nom del recurs
L’ENTREVISTA

Instrument per a conèixer-nos millor.

Moment del procés
En quina fase de
l’acompanyament la
situem?

En situació de formació en Claustre sobre el Treball

cooperatiu. (Modelatge)

En el moment que es fa necessari un coneixement del

grup

Prèviament a poder treballar cooperativament.

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a
destacar

a) Es planteja la situació  que per  poder treballar
cooperativament amb l’alumnat cal primer aconseguir un grup
cohesionat i que per això són necessàries estratègies
prèvies.

b) Entre les estratègies proposades s’escull la de
“L’entrevista” per al coneixement dels membres del
grup.

c) L’assessor/a prepara l’activitat per a exemplificar-la
entre els docents del Claustre amb preguntes lúdiques i
d’altres de més aprofundiment (a) Què és el que més
t’agrada de la meva feina? B) Si no haguessis estat
mestre/a què t’hagués agradat ser? Per què?.

d) Es fan l’entrevista per parelles de persones que
habitualment no treballen juntes.

e) Exposen les respostes al gran grup. La persona que ha
fet l’entrevista presenta a la resta el seu o la seva
entrevistada en funció de les respostes.

f) Posteriorment, s’analitzen les preguntes i el què han
provocat.

g) Per equips homogenis elabora una entrevista per fer
l’activitat al propi  grup-classe.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

En poca estona es fa una activitat de presentació del grup des
d’un punt de vista lúdic, el que crea un bon ambient però també
es posa en evidència que comparteixen un projecte
professional/personal comú.
S’evidencia la necessitat de programar actuacions per
cohesionar els grups, com a base per a facilitar
aprenentatges.
Vivencien des del punt de vista d’adult el que pretenen amb
els seus alumnes.
Elaboren un instrument per al seu alumnat amb els
ingredients que han valorat com a cohesionadors.
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A qui s’adreça?

S’adreça al professorat en una situació de formació a
Claustre amb l’objectiu de prendre consciència de la
importància de crear sentiment de pertinença al grup com a
entorn facilitador d’aprenentatge.

Ús autònom o amb
acompanyant

Cal que la persona assessora dissenyi l’entrevista,
dinamitzi la sessió i acompanyi en l’elaboració de les
conclusions.
Però seria interessant que a través de les reflexions
s’intentin fer explicites les estratègies de la persona
assessora pe tal que persones coordinadores de centre se
les apropïin per a situacions de formació interna.

Temporització 1,5 hores. En funció del nombre de participants.
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♦ 

3.2.6  Treball cooperatiu: exemple lic cinema

Nom del recurs TREBALL COOPERATIU I ELABORACIÓ DE MATERIAL
Grups cooperatius per elaborar una guia didàctica d’un film
de liccinema

Moment del procés
En quina fase de
l’acompanyament la
situem?

És una activitat de formació, que correspon a la fase de
contrast,  fent experimentar una metodologia per tal de  que
el professorat se l’apropiï.

El liccinema treballa pel·lícules i el material didàctic
relacionat per usar-les a l’aula.
Aquesta sessió de la formació es porta a terme en un
moment intermedi del procés, quan el professorat
participant  ja es coneix i està acostumat al treball en grup,
als materials didàctics que treballen els films elaborats per
altres, i pot  passar a l’elaboració de materials propis dins
del grup.
http://agora.xtec.cat/se-baixemporda/moodle/
“LICCINEMA 10-11” (entra com a visitant)

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

Es va escollir la pel·lícula “Ni uno menos” i es va proposar
treballar en grups cooperatius (puzzle d’Aronson) els
diferents temes  que planteja la pel·lícula.

Utilitat.
Què desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

L’objectiu de l’eina és elaborar una guia didàctica de la
pel·lícula treballada de forma cooperativa.
Un segon objectiu vol que el professorat en formació
vivenciï el treball en grups cooperatius per traslladar-lo a la
pròpia aula.

Ús autònom o amb
acompanyant

Amb acompanyant al tractar-se d’una sessió de formació,
però es pretén que l’eina s’usi autònomament en altres
ocasions.

A qui s’adreça?
Al professorat assistent al curs de formació LICCINEMA,
que treballa l’ús didàctic dels audiovisuals i presenta noves
metodologies de treball.

Temporització una  sessió
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LICCINEMA “Ni uno menos”

TASCA SESSIÓ 18-11-2010 LICCINEMA

METODOLOGIA – GRUPS COOPERATIUS – PUZZLE D’ARONSON

Treball individual (5 minuts )

Plantegeu 2 activitats per treballar amb els alumnes sobre el tema que us hagi tocat.

1- Absentisme
2- Dret a l’educació. Recursos educatius.
3- La figura del mestre /de la mestra
4- El món rural /pobresa
5- L’analfabetisme

� Treball en grup d’iguals – experts (10 minuts)

Tots els membres que heu treballat el mateix tema (o número) us trobeu i poseu en
comú les activitats plantejades. Feu un recull de les que us semblin més interessants.

� Treball en grups heterogenis ( 20 minuts)

Us trobeu un membre de cada tema (un 1, un 2, un 3, un 4 i un 5). Compartiu les
activitats dels diferents temes i feu una proposta didàctica per treballar els 5 temes de
la pel·lícula.

Un membre del grup escriu la proposta final i la penja al fòrum del moodle posant els
noms de tots els membres del grup.

Deures

1- Mireu-vos la fitxa i les guies i materials per treballar la pel·lícula i doneu la
vostra opinió al fòrum.

2- Un membre de cada grup penja la seva proposta didàctica segons el treballat a
la sessió presencial. Podeu comentar les propostes dels altres grups.
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LICCIMEMA  18-11-2010 “Ni uno menos”

Treball individual (5 minuts )

Plantegeu 2 activitats per treballar amb els alumnes sobre el tema que us hagi tocat.

1- Absentisme

� Treball en grup d’iguals – experts (10 minuts)

Tots els membres que heu treballat el mateix tema (o número) us trobeu i poseu en comú les activitats
plantejades. Feu un recull de les que us semblin més interessants.

1- Absentisme
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LICCIMEMA  18-11-2010 “Ni uno menos”

Treball individual (5 minuts)

Plantegeu 2 activitats per treballar amb els alumnes sobre el tema que us hagi tocat.

2- Dret a l’educació. Recursos.

� Treball en grup d’iguals – experts (10 minuts)

Tots els membres que heu treballat el mateix tema (o número) us trobeu i poseu en comú les activitats
plantejades. Feu un recull de les que us semblin més interessants.

2- Dret a l’educació. Recursos.
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LICCIMEMA  18-11-2010 “Ni uno menos”

Treball individual (5 minuts)

Plantegeu 2 activitats per treballar amb els alumnes sobre el tema que us hagi tocat.

3- La figura del mestre/de la mestra

� Treball en grup d’iguals – experts (10 minuts)

Tots els membres que heu treballat el mateix tema (o número) us trobeu i poseu en comú les activitats
plantejades. Feu un recull de les que us semblin més interessants.

3- La figura del mestre /de la mestra
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LICCIMEMA  18-11-2010 “Ni uno menos”

Treball individual (5 minuts)

Plantegeu 2 activitats per treballar amb els alumnes sobre el tema que us hagi tocat.

4- El món rural. Pobresa.

� Treball en grup d’iguals – experts (10 minuts)

Tots els membres que heu treballat el mateix tema (o número) us trobeu i poseu en comú les
activitats plantejades. Feu un recull de les que us semblin més interessants.

4- El món rural. Pobresa.
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LICCIMEMA  18-11-2010 “Ni uno menos”

Treball individual (5 minuts)

Plantegeu 2 activitats per treballar amb els alumnes sobre el tema que us hagi tocat.

5- L’analfabetisme

� Treball en grup d’iguals – experts (10 minuts)

Tots els membres que heu treballat el mateix tema (o número) us trobeu i poseu en comú les activitats
plantejades. Feu un recull de les que us semblin més interessants.

5- Analfabetisme
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LICCIMEMA  18-11-2010 “Ni uno menos”

� Treball en grups heterogenis ( 20 minuts)

IMPORTANT!!! 1r Escolliu un secretari/a del grup.

Us trobeu un membre de cada tema (un 1, un 2, un 3, un 4 i un 5). Compartiu les activitats dels
diferents temes i feu una proposta didàctica per treballar els 5 temes de la pel·lícula.

Un membre del grup escriu la proposta final i la penja al fòrum del moodle posant els noms de
tots els membres del grup.

1- Absentisme.
2- Dret a l’educació. Recursos educatius.
3- La figura del mestre /de la mestra.
4- El món rural /pobresa.
5- L’analfabetisme.
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♦ 

3.2.7  Informació sobre l’ESO a l’alumnat de 6è

Nom del recurs
 INFORMACIÓ SOBRE L’ESO A L’ALUMNAT DE 6è

Treball al SEZ, amb l’alumnat i amb els docents

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la situem?

Dins del Pla de Treball del SEZ, s’aplicarà en el tercer
trimestre del curs. L’activitat es situaria a la fase de
contrast. La persona assessora, està introduint
metodològiques de treball a l’aula més participatives, que
permetin al professorat, a partir del contrast i l’anàlisi de
l’activitat realitzada per la persona assessora, replantejar-
se les pròpies metodologies.

Descripció
Procediments i estratègies de

la persona assessora a
destacar

SEQÜÈNCIACIÓ PROCEDIMENTAL:

La seqüència que presentem presenta diferents fases i
va adreçada a diferents interlocutors:
- Comença en el si del SEZ on es tracta de

replantejar la  manera de fer el traspàs d’informació
als alumnes de 6è sobre els estudis d’ESO. (fitxa
SEZ 1, v. Annex 1)

- La segona fase és la realització de l’activitat de
traspàs d’informació a l’alumnat, però amb una
metodologia que parteix de les seves experiències
i coneixements previs i promou l’aprenentatge
entre iguals.

- La tercera va adreçada al professorat que assisteix
com a observador a la fase segona i rep l’actuació
de la persona del SE com a modelatge,  amb
l’objectiu que  es plantegi poder traslladar el
plantejament metodològic a altres àmbits de la
seva tasca docent.

Actuació 1 (SEZ): Activitat número 1, 2, 3 i 4 de la fitxa del
SEZ-1, v. Annex 1). Participen els tres psicopedagogs de
l’EAP.

Actuació 2 (Escola): Activitat número 1 i 2 de la fitxa del
centre educatiu-1 (v. Annex 4). Participen alguna persona
de l’equip directiu i els tutors de 6è.

A les activitats fetes amb l’alumnat es proposarà la
participació del tutor i/o docent que imparteix l’àrea de
llengua catalana.

Actuació 3 (alumnat): Activitat número 1 de la fitxa de
l’alumnat (v. Annex 3).
Actuació 4 (alumnat: Activitat número 2 de la fitxa de
l’alumnat (v. Annex 3).
Actuació 5 (alumnat): Recollida d’aquelles informacions que
tenim de l’ESO. (grup classe 20-30 minuts, ho recollirem a
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la pissarra i a l’ordinador).
Actuació 6 (alumnat): Activitat número 3 de la fitxa de
l’alumnat (v. Annex 3).
Actuació 7 (alumnat): Activitat número 4 de la fitxa de
l’alumnat (v. Annex 3).
Actuació 8 (alumnat): Encara pot haver alguna pregunta
sense resposta.  (grup classe 20-30 minuts, ho recollirem a
la pissarra i a l’ordinador, per posteriorment donar una
resposta algun company  del grup o la persona assessora)
Actuació 9 (alumnat):Si hi ha alguna informació molt
significativa sobre l’ESO, que no s’ha explicitat en les
activitats anteriors  l’explicarà l’assessor.
Actuació 10 (alumnat): Al final del procés es donarà a cada
alumne el recull d’informació sobre l’ESO que s’ha produït
del treball del grup classe. L’alumnat en petit grup o de
manera individual elaborarà un dossier amb tota la
informació de l’ESO ordenada i redactada tenint un fil
conductor. Aquesta tasca serà valorada pel docent que
imparteix l’àrea de llengua catalana  com a tasca
d’expressió escrita.

Actuació 11 (Escola): Activitat número 1 i 2 de la fitxa del
centre educatiu-2 (v. Annex 5). Participen alguna persona
de l’equip directiu i els tutors de 6è.

Actuació 12 (SEZ): Activitat número 1 i 2 de la fitxa del
SEZ-2, (v. Annex 2). Participen els tres psicopedagogs de
l’EAP.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

A qui s’adreça?

 -Planteja un itinerari d’intervenció i assessorament incidint
en tres contextos diferents:

a) professionals SEZ : ha de servir com a exemple per fer
la transferència de la metodologia de pràctica reflexiva  als
professionals del SEZ, i per utilitzar-la per a la presa de
decisions  en els acords del SEZ.
b) alumnat : Aplicació de la pràctica reflexiva en l’àmbit
d’intervenció de l’alumnat, com a eina metodològica en
l’adquisició d’un contingut o informació determinada. Es
tracta de considerar un grup classe com una
microcomunitat que aprenen els uns dels altres.
c) Equip directiu i docents : Aquesta eina pretén actuar
com a modelatge per poder-se aplicar en altres moments i
per part d’altres membres de la comunitat educativa
(docents, equips de cicle, famílies, equip directiu), que
poden funcionar com a microcomunitats que aprenen.

Ús autònom o amb
acompanyant

El paper de l’assessor és d’acompanyant tant al SEZ, com
amb  l’alumnat i amb l’equip directiu i docents i es fa en
sessions presencials.

Temporització
2 hores al SEZ
3 sessions amb l’alumnat
1 hora al centre educatiu
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Annex 1: FITXA SEZ-1

Aquest curs ens plantegem revisar el procediment pel qual fem el traspàs d’informació
als alumnes de 6è sobre els estudis d’ESO.

1.- Acabar la frase EN EL PROCEDIMENT QUE PROPOSEM..... De totes les frases
que surten subratlla les que creus que haurien d’esser un criteri important a l’hora
d’establir el procediment triat. (individual 5 minuts)

-l’alumnat ha de tenir una actitud bàsicament d’escolta.
-bàsicament ha de ser un procés individual de cada alumne.
-tots els membres del grup d’igual són importants en el procés.
-l’alumnat construeix el seu coneixement a partir de la seva reflexió i del que sap el
grup.
-ha de dinamitzar el grup d’iguals.
-l’assessor és un conductor, és un mediador.
-l’alumnat que té més coneixements sobre els estudis de l’ESO són els que més han
de participar.
-l’assessor és l’expert.
-és important crear un clima de col·laboració i cooperació.
-que visualitzi que el grup d’iguals és important.
-seria positiu la participació del tutor i/o docent.
-l’assessor és el que decideix bàsicament el que ha de saber l’alumnat.
-han d’aflorar els coneixements propis de l’alumnat.
-tindrà un format molt tradicional on l’assessor explica i l’alumne escolta.
-Han de sorgir els dubtes, neguits i preguntes per part de l’alumnat.
-l’important és la informació i no tant la metodologia emprada per obtenir la informació.
-l’alumnat ha de tenir una actitud participativa i activa.
-l’assessor és el principal protagonista en l’aportació de la informació.
-que cohesioni el grup de cara al pas als centres educatius de secundària

2.- Quines frases podríem establir com a criteris bàsics a l’hora de construir el nou
procediment? (els 3 psicopedagogs de l’EAP. 15 minuts)

3.- Fer una proposta del procediment, tenint  en compte els criteris acordats a l’activitat
2. (individual 20 minuts)

4.- Proposta definitiva per portar a terme a les escoles de primària. (els 3 psicopedagogs de
l’EAP. 40 minuts)
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Annex 2: FITXA SEZ-2

1.- Quines propostes de millora proposaries per al curs vinent (individual 5 minuts)

2.- Arribar a uns acords de propostes de millora del procés en relació a la informació
sobre l’ESO per als alumnes  de 6è per executar-les el curs vinent.  (posada en comú. 15
minuts)
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Annex 3: FITXA ALUMNAT
1.- Segurament saps moltes coses que t’han explicat de l’ESO, algunes explicades per
amics, altres per germans/es i altres per familiars. Escriu-les, encara que et semblin
que no són coses molt importants, també escriu allò que has sentit però que no estàs
segur que sigui així. (individual 5 minuts)

2.- Escriu les informacions sobre els estudis de l’ESO, que tu no sabies i que t’han
aportat els teus companys de grup. (petit grup en funció del centre educatiu 10 minuts)

3.- De ben segur que tens dubtes i preguntes. Escriu aquelles informacions que
voldries saber de l’ESO. (individual 5 minuts)

4.- Escriu les respostes a les preguntes que t’havies plantejat i que ara t’han donat
resposta els teus companys. (petit grup en funció del centre educatiu 10 minuts)
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Annex 4: FITXA CENTRE EDUCATIU-1

Aquest curs ens plantegem revisar el procediment pel qual fem el traspàs d’informació
als alumnes de 6è sobre els estudis d’ESO. Volem saber quin és l’enfocament que
voldria donar el centre a aquesta intervenció

1.- Acabar la frase EN EL PROCEDIMENT QUE PROPOSEM..... De totes les frases
que surten subratlla les que creus que haurien d’esser un criteri important a l’hora
d’establir el procediment triat. (individual 5 minuts)

-l’alumnat ha de tenir una actitud bàsicament d’escolta.
-bàsicament ha de ser un procés individual de cada alumne.
-tots els membres del grup d’igual són importants en el procés.
-l’alumnat construeix el seu coneixement a partir de la seva reflexió i del que sap el
grup.
-ha de dinamitzar el grup d’iguals.
-l’assessor és un conductor, és un mediador.
-l’alumnat que té més coneixements sobre els estudis de l’ESO són els que més han
de participar.
-l’assessor és l’expert.
-és important crear un clima de col·laboració i cooperació.
-que visualitzi que el grup d’iguals és important.
-seria positiu la participació del tutor i/o docent.
-l’assessor és el que decideix bàsicament el que ha de saber l’alumnat.
-han d’aflorar els coneixements propis de l’alumnat.
-tindrà un format molt tradicional on l’assessor explica i l’alumne escolta.
-Han de sorgir els dubtes, neguits i preguntes per part de l’alumnat.
-l’important és la informació i no tant la metodologia emprada per obtenir la informació.
-l’alumnat ha de tenir una actitud participativa i activa.
-l’assessor és el principal protagonista en l’aportació de la informació.
-que cohesioni el grup de cara al pas als centres educatius de secundària

2.- Quines frases podríem establir com a criteris bàsics a l’hora de construir el nou
procediment? (posada en comú. 15 minuts)
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Annex 5: FITXA CENTRE EDUCATIU-2

1.- Aquesta metodologia emprada amb l’alumnat en quines altres situacions en el
context escolar es podria aplicar sigui amb l’alumnat, docents, famílies, altres? (individual
5 minuts i posteriorment posada en comú 20 minuts)

Alumnat      docents

famílies altres

2.- Quines propostes  t’han cridat l’atenció? (individual)

Alumnat      docents

famílies altres
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♦ 

3.2.8  Recurs USSE. Procés d’acollida i posada en m arxa d’un nou recurs
USEE a l’escola

Nom del recurs
RECURS USEE
Procés d’acollida i posada en marxa d’un nou recurs USEE
a l’escola

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la situem?

Dins del Pla de Treball del SEZ, s’aplicarà en el tercer
trimestre i primer trimestre del següent curs. Abastaria la
primera fase de l’acompanyament on la persona formadora
ajuda a  contextualitzar l’ús del recurs USEE a l’escola.

Descripció
Procediments i estratègies de

la persona assessora a
destacar

Es tracta de realitzar algunes sessions amb el claustre per
tal d’ ajudar a tirar endavant aquest nou recurs d’escola.

Inclou algunes de les activitats, que es poden fer, en
algunes sessions de claustre. Algunes d’aquestes sessions
són prèvies al recurs de la USEE i es fan abans que arribi
aquest recurs al centre.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

Aplicació de la pràctica reflexiva en l’àmbit d’intervenció de
dels mestres, com a eina metodològica per tal d’ajudar-los
a que no s’angoixin i prenguin consciència d’un nou recurs
a l’escola.

A més, pretén donar a conèixer en què consisteix la USEE,
quins recursos es disposaran i maneres, de com es pot
organitzar, tenint en compte el projecte de centre.

Ús autònom o amb
acompanyant

L’assessor explicarà a l’equip directiu l’objectiu,
metodologia i activitats concretes que es duran amb tot el
claustre.

L’assessor proposa als mestres l’aplicació de les diferents
activitats individuals, grupals o de gran grup.  En aquestes
sessions l’assessor fa de guia i acompanyament.

A qui s’adreça?

Aquesta eina s'adreça a tot el claustre d’una escola però
també als equips directius per orientar-los en l’ús
d’estratègies de dinamització per a la construcció de
coneixement compartit.

Temporització  4 sessions
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ITINERARI PER AJUDAR A UN CENTRE EDUCATIU QUE ENGEG A UN NOU
RECURS: LA USEE

BREU ANÀLISI DEL CAS

És una escola de Primària d'una línia i aquest curs s'engega al centre educatiu
un nou recurs: la USEE. Els mestres es manifesten insegurs i desorientats a
atendre a aquest nou alumnat amb discapacitat.

L' EAP proposa fer algunes sessions en el claustre per ajudar-los a entendre el
nou recurs i avançar cap a una escola que inclou a tothom. En l’ últim trimestre
de curs l’ EAP i la Inspecció presenten a tot el claustre el recurs USEE.
Prèviament s’ha fet un treball amb tot el centre,  el qual ha decidit incorporar
aquest nou recurs: la USEE.

En el primer trimestre, en aquestes 3 sessions, l'escola ja acull alumnes amb
nee i per tant  ja hi ha un coneixement i un vincle amb aquests alumnes.

ITINERARI PER A LA CONSTRUCCIÓ D'AQUESTA NOVA SITUA CIÓ

TERCER TRIMESTRE

PRIMERA SESSIÓ

L’ EAP i la Inspecció es reuneixen amb el claustre per explicar en què consisteix la USEE,
quins recursos es disposaran i el funcionament d’aquesta, tenint en compte el projecte de
centre. Es resoldran dubtes, angoixes i qüestions que puguin sorgir davant d’aquest nou recurs
del centre.

Aquesta explicació es farà mitjançant un suport informàtic (power) amb tota aquesta explicació.

PRIMER TRIMESTRE DEL CURS SEGÜENT

Es faran 3 sessions amb el claustre un vegada ja han conegut els alumnes i
han establert vincles.
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SEGONA SESSIÓ

Explicació per part de l’assessor de la tipologia de l’alumnat que està a la
USEE. Es resolen dubtes i qüestions que poden anar sorgint dels diferents
mestres.

ACTIVITAT GRUPAL

Es farà una petita dinàmica de grup amb tots els mestres. Cada un d’ells
portarà al seu front una etiqueta adhesiva amb un adjectiu escrit. Tots els
mestres menys un portaran adjectius positius i un d’ells, negatiu.

La consigna serà:

Heu de passejar per l’espai i us heu d’ajuntar amb les persones que penseu
que podeu tenir afinitat. La persona que porta l’adhesiu negatiu es trobarà molt
sol/a davant d’aquesta activitat.

Després, cada un d’ells pot explicar com s’ha sentit i sobretot, fer la reflexió del
que té l’etiqueta negativa, ja que haurà estat molt “sol” i ningú li haurà fet cas.
Ha estat el “diferent” i “raro”. Es pot fer la comparativa amb l’alumnat del centre
i sobretot, amb aquest nou alumnat, de la USEE.

TERCERA SESSIÓ

REFLEXIÓ INDIVIDUAL

De forma individual cadascú ha de contestar a la pregunta “QUINA ACTITUD
HAIG DE MOSTRAR DAVANT D' AQUEST NOU ALUMNAT?” “QUINS CANVIS
HAIG DE FER PER PODER ACOLLIR-LOS A L'AULA? I AL CENTRE?
(Contesteu el més concret possible)

TREBALL EN PETIT GRUP

Formeu petits grups i compartiu en el grup aquells aspectes que heu observat
susceptibles de ser traslladats a l'aula i al centre. En primer lloc intenteu veure
aquells que coincidiu i, en segon lloc aquells que no tots havíeu tingut en
compte i debateu-los.

Un cop recollides i valorades les aportacions del grup intenteu cercar àmbits
comuns per agrupar i classificar les aportacions de tots i totes i construïu un
mapa conceptual.

TREBALL EN GRAN GRUP
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Posada en comú: es demana que un grup exposi allò construït i els altres van
afegint aquells aspectes que no han quedat plasmats; d'aquesta forma es va
ampliant el mapa col·lectiu. Amb això s'aconsegueix una plasmació
organitzada, de les aportacions de tots els grups

QUARTA SESSIÓ

A partir d'aquest mapa es decideix que cada grup treballi algun aspecte
d’aquest mapa conceptual col·lectiu.

TREBALL EN PETIT GRUP

Cada grupet ha de fer un llistat d’actuacions i/o activitats que afavoreixin
aquella actitud que estan treballant i que l’estan posant en pràctica a l’escola.
Han de ser exemples pràctics i concrets.

TREBALL EN GRAN GRUP

Es posa en comú cada una de les actituds triades i s’explica quines actuacions
i/o activitats es tenen en compte. S’analitza una per una posant exemples.

Una vegada s’han parlat i consensuat l’equip directiu i l’assessor elaboren un
document conjunt de les “bones” actituds (i les actuacions que les afavoreixen)
davant dels alumnes.

Aquest document es passa a cada un dels cicles i es deixa constància en el
projecte educatiu de centre amb el compromís de dur-ho a la pràctica.
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♦ 

3.2.9  Seminari d’educació especial. Un alumna/e di slèxic a l’escola

Nom del recurs
SEMINARI D’ EDUCACIÓ ESPECIAL

Un alumna/e dislèxic a l’escola

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la situem?

Dins del Pla de Treball del SEZ, els assessors coordinem
els Seminaris d’ Educació Especial de les diferents zones.
Aquesta eina es pot aplicar en una sessió dins d’aquest
Seminari.  La fase d’acompanyament  per part de la
persona assessora serà la d’ajudar en la  reelaboració de
noves alternatives de treball i la seva posada en pràctica.

Descripció
Procediments i estratègies de

la persona assessora a
destacar

Es tracta de realitzar dues sessions amb el mestres del
Seminari per treballar aquesta temàtica.

Inclou algunes activitats (grupal, individual, petit grup) i es
faran en  tres sessions del Seminari.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

Aplicació de la pràctica reflexiva en l’àmbit d’intervenció
amb els  mestres, com a eina metodològica per tal d’ajudar
i orientar-los davant d’alumnes que presenten dislèxia.

Ús autònom o amb
acompanyant

L’assessor farà de guia i acompanyant  a les dues
sessions. Haurà de dinamitzar les diferents sessions.

A qui s’adreça? Aquesta eina s'adreça a mestres d’EE de diferents centres.

Temporització  3 sessions
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SEMINARI DE MESTRES D’ EDUCACIÓ ESPECIAL: LA DISLÈX IA

BREU ANÀLISI DEL CAS

Cada curs el Servei Educatiu coordinem el Seminari de mestres d’ educació
especial on intervenen les mestres d’ educació especial de moltes escoles
d’infantil i primària.

És un espai de reflexió, coordinació i de creació de materials per a aquests
professionals de l’educació especial.

PRIMERA SESSIÓ

ACTIVITAT INDIVIUAL

Es passa un petit qüestionari als assistents i cada un d’ells el contesta.

 Qüestionari inicial sobre dislèxia

Llegeix les següents afirmacions i decideix si són vertaderes o falses

FRASES V F

La dislèxia és un trastorn del llenguatge escrit...

Afecta majoritàriament als nens...

El QI dels afectats és normal...

La dislèxia presenta diferents graus d’afectació...

Les dificultats poden ser en l’orientació espaial, la lectoescriptura i en
l’àmbit emocional...
El fet de tenir un familiar dislèxic augmenta la possibilitat de ser-ne...
Normalment són alumnes/as que destaquen per una bona capacitat
d’atenció...
La lateralitat creuada o no definida acostuma a  anar lligada a la
dislèxia...

Es comenta en gran grup les diferents respostes.

ACTIVITAT GRUPAL

Es convida una persona “experta” en el tema per tal d’explicar-nos aquest
trastorn de la lectura i escriptura i, com s’ha de treballar a l’escola.
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Seguidament es contesten preguntes i dubtes que vagin sorgint.

SEGONA SESSIÓ

TREBALL INDIVIDUAL

Analitzeu el següent cas pràctic:

A l’Escola X està escolaritzat un alumne a 6è curs del Cicle Superior de Primària. Aquest
alumne ha estat a l’escola des de P-3 a 6è d’Educació Primària en el mateix centre.  El curs
passat, el centre fa demanda d’intervenció a l’EAP per les dificultats que presentava
(lectoescriptura).

Segons la informació facilitada per la tutora, els pares estan preocupats per les dificultats del
seu fill. El nivell d’angoixa de l’alumne és un altre element significatiu. Les expectatives
d’aquest no coincideixen amb els resultats obtinguts a les activitats d’aula ( exàmens....).

A l’edat de 9 anys i 5 mesos, els pares consulten un servei privat extern
(Centre d’estudi i tractament de dislèxia Montserrat Estil·les) perquè valori les dificultats de
llenguatge. Confirmen el diagnòstic de dislèxia. De les proves efectuades podem destacar: baix
resultat en memòria visual i dificultats de percepció, integració i segmentació fonològica, Q.I
superior al terme mig.
Des d’aquest servei privat s’orienta una reeducació específica que contempli el Programa
Multisensorial i un treball d’organització i atenció.

Es va descartar diagnòstic TDA (Hospital Clínic).

Característiques que presenta actualment en la lectura, l’ escriptura i el grafisme.

Activitats realitzades per aquest alumne  quan a l’expressió escrita lliure, el dibuix i un petit
dictat.

LECTURA ESCRIPTURA GRAFISME

Velocitat lectora inferior a la
corresponent a la seva edat.
Comprensió fragmentària en lectura
mental. Omissió i substitució de lletres i
partícules.

Presenta errors
d’ortografia natural i
arbitrària.

Deforma la grafia
d’algunes lletres.
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De forma individual reflexioneu i respon a les següent qüestió:

1) Quin treball s’hauria de dur a terme com a mestres d’ Educació Especial amb aquest
alumne?.

TREBALL EN PETIT GRUP
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Formeu petits grups i compartiu en el grup aquells aspectes que heu observat i
hi coincidiu . Aquells en els quals no coincidiu els podeu debatre.

TREBALL GRAN GRUP

Posada en comú: es demana que un grup exposi allò construït i els altres van
afegint aquells aspectes que no han quedat plasmats.

Finalment es pot elaborar un document on hi hagin plasmats aquests aspectes i
pugui servir de guia per a l’alumnat amb dislèxia.

SEGONA SESSIÓ

TREBALL EN PETIT GRUP

En petit grup analitzeu la següent qüestió:

2) Quin tipus d’intervenció s’hauria de dur a terme amb els mestres de l’aula ordinària?.
(Referint-nos a tipus d’adaptacions metodològiques, organitzatives, curriculars,...).

Cal posar-se d’acord, amb aquells aspectes que penseu que, s’han de treballar amb els
mestres de l’aula ordinària. Aquells amb els quals no us heu posat d’acord els heu de debatre.

Seguidament intenteu cercar àmbits comuns per agrupar i classificar les
aportacions de tots i totes i construïu un mapa conceptual.

TREBALL EN GRAN GRUP

Posada en comú: es demana que un grup exposi allò construït i els altres van
afegint aquells aspectes que no han quedat plasmats. Així el mapa conceptual
serà col·lectiu i hi hauran tots els aspectes referents als mestres de l’aula
ordinària.

També s’elabora un segon document conjunt amb la intervenció que s’ha de
dur a terme amb els mestres de l’aula ordinària, en el treball  amb els alumnes
amb dislèxia.

Aquests dos documents es penjaran a la web del Servei Educatiu per tal que
els centres educatius els puguin utilitzar.
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3.3  Per acompanyar processos de millora.
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3.3.1 Reflexió entorn a la transferència de la form ació en centre

Nom del recurs
Reflexió entorn a la transferència de la formació e n

centre
Com es pot aplicar a la pràctica docent i a la gestió de
centre tot allò que s’aprèn a les activitats de formació

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la
situem?

Durant el 3r trimestre cal fer una reunió informativa sobre el
PFZ en els SE per compartir criteris i instruccions per
prendre acords sobre la formació a realitzar el curs vinent
en el territori. Formen part d’aquesta reunió un representant
de cada centre (membre de l’equip directiu), un
representant del CRP i un representant de l’EAP.

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

Fases que es proposen

1.- Els dos representants dels SE (CRP i EAP) preparen la
reunió de PFZ i es plantegen l’activitat a fer en la reunió del
PFZ.

2.- Es parteix de la lectura d’un text a la reunió de PFZ.
L’activitat pretén analitzar la incidència de la formació en la
practica docent del dia a dia a l’aula. Els centres han de
esdevenir comunitats de pràctica i crear reflexió sobre els
seus propis progressos de millora.
Cal que  l’avaluació de la formació es converteixi en un
element clau en mans dels centres per comprovar si el
camí iniciat és l’adient.
(ANNEX: ACTIVITAT DE TRANSFERENCIA I
RESULTATS)

3.- Qüestionari a tots els membres de cada claustre, en tres
parts:

I.- formació a centre
J.- formació individual

K.- preguntes claus per avaluar la
transferència diferida (resum reflexiu)

(ANNEX: QÜESTIONARI DE TRANSFERENCIA DE
FORMACIO).

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

OBJECTIUS
1.- Identificar que la formació de mestres, perquè sigui
eficaç,  ha de comportar un procés de transferència que
provoqui un cert impacte a l’aula/centre.
2.- Implementar la cultura de l’avaluació
3.- Aprendre  una bona practica de treball en grup: passar
del pensament individual al grupal, aprenentatges d’eines
útils per dinamitzar i enriquir les reunions, .

A qui s’adreça? Adreçat a representants de centre responsables de valorar,
planificar i fer propostes en el Pla de Formació de Zona.
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Ús autònom o amb
acompanyant

Dos membres del SE n’assumeixen la dinamització.
S’explicita la possibilitat de poder usar tècniques de  treball
similars en el sí de cada claustre.

Temporització
Aquesta eina comporta tres fases, l’hem escollida per la
fase 2, perquè l’activitat, dóna sentit a la actuació.
S’ubica a mitjans del 3r trimestre i la durada es de 1h 30’.
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TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ EN CENTRE. Curs 2009-2 010

Un dels reptes que es plantegen en el Pla Marc de Formació 2005-10 és el d’avançar
cap a una major exigència en el compromís d’aplicar a la pràctica docent i a la gestió
dels centres el que s’aprèn a les activitats de formació.

Es tracta d’impulsar els centres l’anàlisi de la incidència de la formació com a un
element clau del seu projecte estratègic, implantant la cultura de l’avaluació en la
formació permanent més enllà de la cultura de l’assistència i la meritació.

En els quatre anys transcorreguts des de la redacció d’aquell Pla Marc s’han fet molts
passos cap a la consolidació de centres reflexius, amb objectius clarament establerts i
amb plans d’acció per aconseguir-los.

Partint de la idea que les escoles que aprenen són organitzacions capaces
d’autoregular el seu propi procés de desenvolupament, a les instruccions del Pla de
Formació 2009-10 es proposa

que a tots el serveis educatius de Catalunya s’iniciïn processos d’avaluació de
l’efectivitat de la formació, així com l’avaluació de la transferència dels continguts
assolits a la pràctica docent, amb la finalitat de mesurar la seva incidència com a
mecanisme de millora i de canvi dels centres, més enllà de l’avaluació del grau de
satisfacció del professorat assistent, que és el que fins ara s’avaluava.

En aquest context, l’avaluació de la formació es converteix en un element clau en
mans dels centres per comprovar si el camí iniciat és l’adient; perquè el centre es
plantegi què està fent i cap a on vol anar. Es tracta d’una eina de millora dels projectes
de centre.

Avaluar la formació, doncs, suposa:

• Propiciar un procés reflexiu que permeti al professorat valorar quina incidència
ha tingut la formació realitzada en el centre.

• Dotar el professorat d’estratègies d’anàlisi, de reflexió i de millora.

• Comprovar si s’ha produït una transferència efectiva dels aprenentatges
assolits durant el procés formatiu.

• Elaborar propostes de millora (organitzatives, didàctiques, de gestió, de
formació, etc.) que se situïn en un ambient de millora col·lectiva en el centre.

En resum, impulsar i avaluar la transferència de la formació com un component
essencial dels processos d’avaluació interna d’un centre és el principal objectiu
d’aquesta pauta d’intervenció.
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PRÀCTICA REFLEXIVA SOBRE LA TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ EN CENTRE.

TREBALL INDIVIDUAL (5 min.)

Llegeix el text i subratlla 5 paraules (o grups de 2 paraules) que per a tu són claus i anota-les:
1.   ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
5. ................................................

TREBALL GRUP DE TRES PERSONES (5 min.)

Unifica la teva llista amb els companys del teu costat
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

POSADA EN COMÚ DE TOT EL GRUP (10 min.)

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

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

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

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

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

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

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

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

De totes les idees que han sortit. Amb què em quedo?
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PRÀCTICA REFLEXIVA SOBRE LA TRANSFERÈNCIA
DE LA FORMACIÓ EN CENTRE.

Resultat de l’activitat en gran grup.

1.- Llegim el text i identifiquem les paraules clau :

1. escola que aprèn / centre reflexiu /identificar necessitats formatives
2. propostes de millora /
3. projecte estratègic  / eines / pla de formació
4. exigència en el compromís a  establir canvis de millorar
5. transferència efectiva i afectiva
6. incidència en la pràctica d’aula
7. cultura d’avaluació

2.- Tot queda inclòs en el següent procés:

3.- Imprescindible disposar de:

� TEMPS

� ESPAI

� INTENCIÓ

FORMACIÓ
TRANSFERÈNCIA
a tot l’equip docent IMPACTE A L’AULA /CENTRE
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4.- Passem de l’individu al nosaltres

5

C A L  A C O N S E G U IR :

h e te ro g e n i           

[ r e f le x ió p e r  p r o v o c a r  c a n v is ]

J O N O S A L T R E S

h o m o g e n i           

P r o c é s  d e  c r e ix e m e n t :  d e  l ’e x p e r iè n c ia  a  la  t e o r ia .

J o -n o s a lt re s J o -n o s a lt re s
c o n s c ie n c ia c ió

5.- Eines que hem fet servir per a la dinàmica de p ràctica
reflexiva:

• Lectura compartida
• Escolta activa
• Cerca de coincidències de manera conscient
• Formats /requadres
• Preguntes netes
• Tècniques per recollir propostes (bola de neu)
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Qüestionari de transferència de la formació al cent re educatiu

EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ DE CENTRE a
cicles/claustre

Data: ………………………………… CENTRE……………………………………………………..

Nom:
Dades de la persona
entrevistada

Cicle educatiu:

1. Quins canvis heu introduït arrel del
pla d’acció (formació rebuda)?

- Què no vàreu aplicar?
Per què?

- Quins canvis heu mantingut ?

2. Els canvis que heu introduït, creieu
que perduraran en el temps?

SI   �

NO �
- Per què?

Nota: és important saber si han perdurat

Justificació:

3. Quins creieu que són els principals
facilitadors en ’aplicació dels
aprenentatges?

El suport de les persones formadores �

L’orientació pràctica de la formació �

Bon clima de treball �

La motivació personal �

El suport a la formació en el centre �

El suport a la innovació en el centre �

El desenvolupament de la formació �
Altres:

4. Quins creieu que són els principals
obstacles en l’aplicació dels
aprenentatges?

Manca de suport �

Manca de temps �

Dificultat en la transferència �

Manca de pràctica �
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Resistència al canvi en el centre �

El desenvolupament de la formació �

El clima de treball �

La motivació personal �
Altres:

5. Heu fet alguna aportació a la
coordinació/cicle al respecte de
l’aplicació dels aprenentatges?

Nota: cal indicar com ha fet arribar aquesta
aportació.

NO ��Per què?

SI ��S’ha compartit
informació al
respecte?

NO �

SI ��Com?
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Qüestionari de transferència de la formació al cent re educatiu

EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ DE CENTRE  a professorat
(individual)

Data: …………………………… CENTRE……………………………………………………..

Nom:
Dades de la persona
entrevistada

Cicle educatiu:

1. Tens coneixement de l’aplicació
dels aprenentatges derivats de la
formació que fan els teus companys i
companyes de centre?

NO �

SI ��Per quina via?

2. Ha fet alguna aportació al claustre
o a la coordinació/cicle al respecte de
la formació rebuda?

Nota: cal indicar com ha fet arribar aquesta
aportació.

NO �

SI ��S’ha compartit
informació al respecte?

NO �

SI ��Com?

3. En general, has notat algun canvi
en la seva actuació docent?

Demanar evidències

NO �

SI ��Evidències:

4. Què ha facilitat els canvis?

Justificació:

- Creus que perduraran?
NO �

SI �
5. Si no hi ha hagut cap canvi
significatiu o aplicació dels
aprenentatges, a què creus que és
degut?

Nota: iniciativa pròpia.

Falta de temps �

Falta de motivació �
Falta de capacitat per

transferir �

Clima de treball �
Altres:

6. Quina predisposició vers el canvi
hi ha en el centre?

Positiva �

Negativa �
Justifica-ho:

- Com ha afectat en la formació?
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7. En el centre es dóna suport a la
formació i a la innovació?

NO �

SI �
Justifica-ho:

- Com ha afectat en la formació?

Preguntes clau per avaluar la tranferència diferida

En quina mesura… Gens Poc Força Molt Evidències

s’aplica la formació?

es fa un seguiment del que
s’aplica?
es prenen acords per revisar
l’aplicació?
ha provocat canvis i millores ?
no s’han produït ? Per què?
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♦ 

3.3.2 Compartir un document. Pla d’atenció a la div ersitat en el claustre
d’una ZER

Nom del recurs

COMPARTIR UN DOCUMENT “PLA D’ATENCIÓ A
LA DIVERSITAT” EN EL CLAUSTRE D’UNA ZER

FORMADA PER NOU ESCOLES.

Una bona manera d’aconseguir que tot un equip docent es
faci seu un document i més important encara que tothom hi
pugui fer aportacions.

Moment del procés

En quina fase de

l’acompanyament la

situem?

2n trimestre del curs escolar, en un claustre on cal fer
reflexió sobre l’atenció a la diversitat a les 9 escoles que
composen la ZER i prendre decisions en comú.

La fase és de reelaboració, doncs hi ha necessitat de refer
el document d’atenció a la diversitat que es té, perquè està
desfasat. Cal incorporar la mirada inclusiva que en aquest
moments el Departament d’Ensenyament  planteja en
sintonia amb la mirada del col·lectiu de docents d’aquest
claustre.

Descripció

Procediments i

estratègies de la persona

assessora a destacar

Portar a terme aquesta activitat ha comportat un itinerari
previ, ja que s’han fet reunions de debat i aprofundiment
sobre l’atenció a la diversitat, actuació portada a terme per
una comissió formada per: Cap d’estudis, MEE i
psicopedagoga EAP. S’ha identificat les febleses del
document existent a la ZER i s’ha apostat per reelaborar-lo
a partir de  les noves idees i reflexions que han anat
sorgint.

Després d’aquest itinerari, es planteja aquesta eina, per a
la qual  es preveu la seva execució en dues fases:

1.- Sessió de treball amb l’equip directiu per explicar
“estratègies metodològiques de treball en equip” per a
la presa de decisions” tot usant la metodologia de pràctica
reflexiva i fent ús del cicle reflexiu
(ANNEX  1 “ESTRATEGIES DE TREBALL D’EQUIP))

2.- Sessió de treball amb tot el claustre per  compartir el
document, revisió i reelaboració de nou de propostes i
apostes per atendre la diversitat des de la mirada inclusiva.
(ANNEX 2  “ TREBALL COMPARTIT DEL DOCUMENT
”ATENCIÓ A LA DIVERSITAT”)

Utilitat. Què

desencadena?

Quin és l’objectiu de

OBJECTIUS
1.- Compartir significats sobre practiques que afavoreixin
l’atenció a la diversitat per arribar a construir un document
que ens guiï.
2.- Modelar una manera diferent de treballar.
3.- Aconseguir la participació de tots.
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l’eina? Què pretén?

Ús autònom o amb
acompanyant

L’eina va adreçada a fer una activitat amb tot un claustre.
Dinamitzen l’activitat tres persones (cap d’estudis, MEE i
psicopedagoga de l’EAP).
Per a aquesta vegada es contempla l’acompanyament per
part de la psicopedagoga de l’EAP però amb l’objectiu de
poder modelar maneres de fer per a que desprès el propi
equip directiu ho pugui aplicar en altres situacions de treball
en claustre. Aquesta intenció es verbalitzada i s’entoma en
aquest sentit.

A qui s’adreça?

Aquesta eina s’adreça en última instància a l’equip directiu
per tal de fer-li experimentar estratègies de  dinamització i
de construcció conjunta de coneixement i que les traslladi a
altres situacions de treball en equip.

Temporització
  Dues sessions descrites  en l’apartat de “descripció” d’1h
30’ de durada cadascuna.
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TREBALL COMPARTIT DEL DOCUMENT:
“ PLA D’ATENCIO A LA DIVERSITAT” curs 2010-11

ACTIVITAT 1 : Què hi busco? Que hi trobo? - 2 minuts -

• Quines respostes vull trobar sobre la diversitat en aquest document? (Reflexió
individual)

- Des de la meva funció de tutor
- Des del meva funció de mestre especialista

- Compartim en grups de 3 persones (el mateix perfil) - 5 minuts -

- Compartim amb tot el claustre - 15 minuts -

La visio de tots està orientada cap a l’atencio a la diversitat?
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ACTIVITAT 2:  Lectura individual de l’apartat 2- 5 minuts -

- Quines són per a mi les tres idees principals que guien l’atenció a la diversitat?,
despres ho comparteixo amb el company del costat

Individual

• 

• .

• 

Amb el company del costat

• 

• 

• 

- Quines són per el claustre les tres idees principals que guien l’atenció a la
diversitat? - 10 minuts -

• 

• .

• 

ACTIVITAT 3: Lectura de l’índex

Quins poden ser els apartats de major interès per a nosaltres? - 5 minuts -

- ho compartim amb grups de tres

- posada en comú amb els claustre
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ACTIVITAT 4:  Anàlisi del document

Hem iniciat la mirada cap el document “pla d’Atenció a la diversitat” Ara toca la lectura
completa. Pel claustre del dia ??/??/2011 identifica 6 punts forts i 6 punts febles del document

� PUNTS FORTS
PUNTS FEBLES

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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♦ 

3.3.3 Núvol de paraules

Nom del recurs
Títol i subtítol

Wordle.
Núvol de paraules

http://www.wordle.net/

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la situem?

En moments inicials on es vulgui recollir necessitats,
expectatives d’un equip i destacar-ne els termes més
comuns o repetits. Es pot tornar a utilitzar en fases més
avançades i utilitzar-lo per comparar i evidenciar el progrés
o canvi del grup respecte a la seva posició/visió inicial.

Descripció
Procediments i estratègies de

la persona assessora a
destacar

Aplicació en línia que permet introduir un text (copiar i
enganxar) què prèviament han respost o elaborat a partir
d’una pregunta. L’aplicació ofereix un “núvol de paraules”
jerarquitzada i ordenada segons el nombre de recurrències.
A partir d’aquesta imatges es pot:
- destacar quin són els mots més repetit (amb més

grandària)
- comentar si es correspon amb els objectius de la

sessió, del grup…
- destacar els mots menys presents, però que són

significatius
- iniciar un diàleg sobre les divergències
- compartir amb el grup el significat de les paraules més

destacades
- …

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

Representar gràficament paraules o termes presents. A
partir d’aquesta representació es pot prendre consciència
dels “denominadors comuns” més repetits, i permet a
l’assessor/a fer comentaris respecte a la situació del grup i
lligar-ho amb els objectius de canvi.

A qui s’adreça A un equip o grup en formació o al que s’acompanyi en un
procés de millora.

Ús autònom o amb
acompanyant

Acompanyat. S’ha de pensar en tenir prèviament els textos
Es poden fer suggeriments i posar exemples d’utilització
per a que les persones participants se n’apropiïn i en facin
ús en els seus àmbits d’actuació.

Temporització
Depenent de la profunditat de la lectura del resultat.
Des de la simple visualització (3 minuts) fins a compartir els
significats dels termes (de 30 minuts a més d’una hora).
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♦ 

3.3.4 El meu moment

Nom del recurs

EL MEU MOMENT ACTUAL
Procés reflexiu en relació a la meva participació a  la
Comissió d’Atenció a la Diversitat(CAD)

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la
situem?

Pot servir per dos moments:
1. Procés inicial com a punt de partida, quan es

comença un grup de treball i es volen compartir els
objectius, les expectatives, els rols.

2. Com a moment de reflexió i de replantejament en un
un moment crític del grup.

Descripció
Procediments i

estratègies de la persona
assessora a destacar

Fase 1.Treball individual
 Es reparteix el dibuix del vaixell amb les siluetes, de forma
individual cada professional del grup de treball reflexiona
sobre el seu estat anímic i emocional en relació a la seva
participació a la CAD.
En l’activitat individual es tracta d’aconseguir un estat
emocional positiu i motivació en relació a la seva
participació en el grup.

Fase 2.  Treball en grup
Intercanvi en petit grup si el grup és nombrós.
Si és un grup petit les aportacions individuals es
compartiran entre tots en el gran grup.
Buscar denominadors comuns servirà per contrastar les
seves idees i percepcions en relació a l’àmbit de treball.

Fase 3. Posada en comú en gran grup.
Si és un grup nombrós es realitzarà una posada en gran
grup de les aportacions dels petits grups.

En l’activitat de grup es vol aconseguir una motivació
compartida, objectius comuns.
Es recolliran els denominadors compartits en relació a” on
estem” i “on ens agradaria arribar”.
Recollir a la pissarra què podem fer i quins canvis cal
introduir per arribar a l’estat desitjat.

Utilitat: Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de
l’eina? Què pretén?

Serveix sobretot en els moments de malestar, quan els
objectius no són compartits, quan les expectatives no són
positives.
Afavoreix la pressa de consciència de pertinença a un grup
i a definir els objectius de millora de forma conjunta.
Es pot plantejar quan es vol iniciar una comissió, grup de
treball,..., afavoreix la motivació, el punt de partida ,
objectius compartit.
Desencalla inèrcies.
Activa mecanismes de millora del grup.
Anima a la participació  un grup o òrgan constituït.
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A qui s’adreça?
Aquesta eina d’adreça als equips directius dels centres
educatius per ser treballada després amb el professorat del
centre que participa a al CAD

Ús autònom o amb
acompanyant

Aquesta eina permet un ús autònom  per part de l’equip
directiu i també potser utilitzat per l’assessor.

Temporització 1hora
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 ACTIVITAT: EL MEU MOMENT ACTUAL
QUINA SILUETA  M’IDENTIFICA?

Fase 1. Treball individual 1 ( 5’)
Observa el dibuix i busca una silueta que reflecteixi el teu estat actual en relació a la  Comissió
d’Atenció a la Diversitat del centre(CAD).
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Fase 1. Activitat individual 2 (20’)

ABANS DE COMENÇAR EL VIATGE NECESSITO SABER ON SÓC I ON VULL ANAR.

On sóc?
Recull la silueta que has triat en l’activitat 1 i anomena-la

On vull anar. On vull ser?
Busca en el dibuix del vaixell una silueta que pugui representar el teu estat desitjat en relació a la
comissió d’atenció a la diversitat del centre i anomena-la

Com em sentiré?
Com em sentiré quan aconsegueixi l’estat desitjat en relació a la comissió d’atenció a la diversitat del
centre.

Què suposarà per a mi?

Què crec que hem de treballar dins l’espai de
la CAD?

• 

• 

• 

• 

Com crec que s’ha d’organitzar?

• 

• 

• 
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Fase 2. Activitat de petit grup (20’) o activitat d e posada en comú gran grup         ( 30’)

Feu el contrast amb les reflexions de la fitxa. “Abans de començar el viatge necessito saber on
sóc i on vull anar” i busquem els denominadors comuns.

Buscant denominadors comuns

Trieu entre tots els membres del grup les siluetes que us pugui representar en el moment actual.
Quina/es silueta/es identifica el nostre estat actual en relació a la Comissió d’Atenció a la Diversitat?

Quina/es silueta/es mostra el nostre estat desitjat en relació a la Comissió d’Atenció a la Diversitat?

Què suposarà per a nosaltres aquest canvi?

Pluja de idees de possibles propostes de millora i canvis en relació a la Comissió d’Atenció a la
Diversitat.

• 
• 
• 
• 

Fase 3. Posada en comú en gran grup.
Agrupar les idees aportades en relació a les propostes de millora.
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♦ 

3.3.5 Itinerari d’avaluació de suports dins l’aula

Nom del recurs

Títol:   Itinerari  Avaluació de suports dins l’aula

Itinerari seqüenciat d’activitats a realitzar en diversos subsistemes
del centre per a fer l’avaluació a final de curs dels suports
realitzats en el centre i  per concretar propostes institucionals de
millora de cara al curs següent

Moment del procés
Temporització
En quina fase de
l’acompanyament la
situem?

Es desenvolupa a partir del mes de maig i acaba a final de curs
amb una reunió de claustre un cop s’han acabat les classes.

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

Es tracta d’un procés de valoració dels suports que es fan dins les
diferents aules en col·laboració entre el/la tutor/a i el/la docent que
fa el suport. Aquest procés es desenvolupa en diferents fases i
dóna lloc a diverses activitats.

1a fase:                   REUNIO  DE LA  CAD

Reunió de la Comissió d’Atenció a la Diversitat en la que es parla
del procés de valoració que es farà.
1a Activitat:  individual en la que cadascú escriu 5 criteris que cal
tenir en compte per fer la valoració del suport (5’).
2a activitat: Es posen en comú i es consensuen 5 criteris entre
tots/es (15’).
3a activitat: (contrast T) L’assessor/a aporta un instrument que ha
d’ajudar a acompanyar aquesta valoració (“Pauta de valoració dels
suports”).
4a activitat: s’incorporen canvis o millores a partir del contrast
Es destaca la importància de fer bé aquestes valoracions i trobar
moments de reflexió i calma per parlar-ne.

2a fase:  REUNIONS DE LES DIFERENTS PARELLES DE
DOCENTS
Es fan reunions de les diferents parelles de docents (el tutor o
docent d’àrea i el docent de suport que comparteixen sessions de
suport amb un grup) en les que, amb l’ús de la pauta, fan una
valoració de les sessions de suport i de com ha anat la seva
col·laboració. Al final destaquen alguns punts forts i un o dos
aspectes a millorar.
Aquesta fase es desenvolupa al llarg del mes de maig/juny i ho fan
de manera autònoma amb els acords de la CAD.  Cal donar
importància a que quedin les síntesi finals escrites.

3a fase: REUNIONS A LA CAD

Reunions a la CAD en les que es posen en comú les valoracions
realitzades amb els diferents grups classe i docents implicats.
Poden ser dues o tres reunions ja que cal un temps per compartir i
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depèn del nombre d’aules del centre.
Al final de les reunions de les diferents parelles  es fa una síntesi
que s’explicarà i posarà en comú a la 4a fase amb tot el claustre.

4a fase:  REUNIÓ DE CLAUSTRE

Reunió de claustre a final de curs, un cop s’han acabat les
classes. Es tracta d’una reunió que cal preparar bé amb l’equip
directiu i que pot durar de 2 a  4 hores, segons el número d’aules
que té el centre.
En aquesta reunió de claustre els/les tutors/es expliquen alguns
trets del seu treball, quins son els alumnes que els han plantejat
més reptes i quines coses s’han aconseguit; els docents que fan
suport aporten dades concretes que els semblen importants.
Es important que es creï un clima de calma i escolta,  en el que
tots els docents puguin participar: preguntar o comentar  coses
concretes que han vist al pati que coneixen d’altres cursos sobre
l’alumnat o el grup. Es procura construir un sentiment de compartir
sobre les millores i les dificultats, un sentiment de solidaritat (els
alumnes son de tots, ara son a parvulari o a primer però després
els tindré jo a segon o a 4rt...”) i concepció que els alumnes son
del centre, son de tots/es.

Després l’equip directiu fa una valoració global destacant els punts
forts i les millores aconseguides a nivell global de centre per donar
un reconeixement als docents implicats i motivar la implicació.
L’equip directiu explica les propostes de millora concretes que
s’han pensat des de la CAD de cara al proper curs i algun repte
que queda  sense resoldre.  Es una activitat que potencia
l’autoestima del centre com institució i motiva a la millora.

L’assessor/a de l’EAP  intervé destacant aspectes positius,
recordant moments anteriors i canvis realitzats en l’alumnat o en
els suports.  Es important aquesta valoració ja que sovint els
reconeixements o valoracions dels qui venen “de fora” causen
més efecte que els que venen del mateix centre.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

Aquest procés genera una reflexió compartida en profunditat  i
una identificació de les propostes de millora que cal fer de cara al
següent curs.    Es visualitza que la inclusió es un camí en el que
es va avançant i es van aconseguint millores però que no s’acaba
mai.

Avançar en fer suports dins les aules no és fàcil,  cal explicitar el
que s’aconsegueix  i  els processos d’aprenentatge que anem fent
a partir del la cooperació entre docents, amb altres  professionals
i del suport de l’equip directiu.

Es comunica el treball que es fa a la CAD i es visualitza que
serveix per desenvolupar cultures més inclusives i per planificar
polítiques i pràctiques que tinguin més en compte la diversitat. Les
metodologies es van modificant especialment en aquestes
sessions compartides però cal que progressivament es vagin
estenent també a totes les altres sessions.
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Es crea sentiment de pertinença i creixement com a institució i
solidaritat entre els i les docents i el personal en moments de
conflicte o incertesa.

A qui s’adreça?
Aquesta eina s’adreça al psicopedagog/a de l’EAP  que assessora
el centre educatiu per tal que el pugui acompanyar en els
processos d’avaluació i millora dels suports que es fan dins les
aules.

Ús autònom o amb
acompanyant

Requereix un ús més acompanyat o menys, segons el moment del
centre, la fase en la qual  ens trobem  i les competències de
l’equip directiu.
A les reunions prèvies i en general a les de la CAD hi ha d’haver
un bon acompanyament i una planificació compartida.
Les reunions de la fase 2   són més autònomes i requereixen
l’acompanyament de l’Instrument concret (Annex 1).
A la reunió de claustre és important crear un clima obert en el que
els docents es sentin protagonistes, ells són els responsables de
l’aula i de l’alumnat.
També és important que sigui l’equip directiu qui expliqui  la
valoració global feta i sobretot les propostes de millora; en certs
casos potser requeriran d’un suport previ per a preparar-ho.

Temporització Inici en el mes de maig i final en el mes de juliol
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Annex n: 1            PAUTA DE VALORACIÓ DEL SUPORTS

Els criteris i les preguntes que hi ha en aquest instruments son possibles idees per a
reflexionar individualment abans de posar-se a parlar. Han de servir perquè cadascú es centri,
pensi i triï  els aspectes que vol parlar amb l’altre docent.

No és un qüestionari que s’hagi de respondre sencer; són criteris i elements per reflexionar,
analitzar i parlar, segons la situació i el moment de cada parella de docents.

Cadascú ha d’anar prenent notes per pensar el que es planteja en l’apartat B. Síntesi de la
valoració  i acords

A. Criteris per fer la valoració de l' atenció a la diversitat i de les sessions de suport

Nivell relacional entre mestres
Les comunicacions, són fàcils i fluides? Ens sentim còmodes per parlar del que va bé i de les dificultats ?
La relació, ha estat positiva?
Ens sentim respectats ?
Tenim clars els respectius rols ? N'hem parlat ?
Què pensem que hem de millorar ?
Què modificaríem o li demanaríem al company/a  que modifiqués  ?

Coordinació dels diferents professors i professionals
S'han fet reunions de coordinació ?
Amb quina periodicitat?
S'han planificat conjuntament les  activitats compartides ?
S'han establert criteris d'avaluació?
S'han anat introduint modificacions en l' ajut a mesura que s'hi veien dificultats o problemes?
S'han fet entrevistes conjuntament (o complementàries amb les  famílies)?
Com es podria millorar aquesta coordinació ?

Paper del/la docent de suport i del/la  docent d’au la
Tipus d'intervencions a I' aula: en la planificació i organització de les activitats, en el moment de
l'activitat , en la revisió de les activitats...
Com intervenen els o les dos docents en les activitats compartides? Qui fa què? Com intervé la persona
docent de suport? I la de l’aula? Amb quins alumnes? Amb tots? Sempre amb els  mateixos?, Segons el
moment?  S’ha acordat prèviament?
S'ha anat comentant i s'han anat fent modificacions a mesura que s'ha considerat necessari ?
El o la docent de suport ha aportat orientacions i comentaris al mestre o a la mestra per conèixer millor
les necessitats educatives de l' alumnat i per intervenir  amb ells?
Han planificat conjuntament les activitats? Si no s’ha pogut fer, el o la docent de l’aula ha tingut en
compte que sn dos docents a l’hora de planificar l’activitat?
De vegades s'han intercanviat els papers ?

Continguts i activitats

Quins continguts es treballen quan hi ha el suport?
Quin tipus d'activitats es fan? (de petit grup, de tallers, de treball  individual, de gran grup...). Tenen en
compte la diversitat dels nois i noies   (obertes, amb diferents nivells de dificultat, amb diferents tipus de
suports...) ? Es consideren adequades? Caldria modificar-ne algun aspecte  ?
S'ha tret profit de la intervenció?
El mestre o la mestra de suport, ha participat en la preparació de les  activitats? Les coneix?
Què  podríem modificar ?
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Alumnes
S'han atès  els alumnes segons les seves necessitats ?
S'han anat comentant l’alumnat que presenta més dificultats per ser ajudat ?
S'han fet entrevistes amb la família?
S'han fet reunions amb altres professionals?
Es considera que aquest tipus d'intervenció és profitós? Es creu que e podria ser més si es fes d'una altra
manera?
Es replanteja de cara al futur ?

Grup classe

Com s'han  organitzat els alumnes i els espais ?
Es va contrastant i observant I' evolució i el progrés de tot l 'alumnat?
Es realitza una avaluació formativa dels nois i les noies?  Se’ls ajuda a  autoavaluar-se?
Hi ha d'altres alumnes que necessiten més ajuda  que no havíem detectat ?
La dinàmica de l'aula i les activitats permeten l'aprenentatge i la participació de tots els alumnes ?
Els mestres i les mestres, poden interactuar i ajudar l' alumnat segons diferents necessitats? En el  cas
que fos que no, per què ?  Com es creu que es podria millorar en aquest aspecte?

B.  Síntesi de la valoració  i acords

Després de la reunió de treball escolliu de manera consensuada un a tres punts forts de la col�laboració
i de l’atenció i els suport  a la diversitat:

1. 
2. 
3. 

Digues una cosa que has aprés del teu/teva company/a:

Escolliu  un aspecte en el que penseu que caldria millorar:

-

Feu una proposta concreta de millora (sigui del vostre treball a l’aula, de la cooperació entre els o les dos
docents, de les metodologies, l’atenció a la diversitat, aspectes organitzatius o culturals de centre) per
aportar a la CAD:

-

♦ 
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3.3.6 Avaluació de la Comunitat de pràctica

Nom del recurs
Títol i subtítol

DE LA COMUNITAT D’APRENENTATGE A LA

COMUNITAT DE PRÀCTIQUES

Preguntes per l’autoavaluació del processos i del moment
en què ens trobem per esdevenir una comunitat de
pràctiques

Moment del procés
En quina fase de

l’acompanyament la
situem?

Es interessant en moments en que el centre, com institució vol
avançar en el procés d’esdevenir una comunitat de pràctiques.
Especialment a l’inici o en qualsevol moment del procés en que
es vulgui fer una parada per l’autoavaluació i  la reflexió sobre
com s’està avançant, per poder identificar les prioritats i fer una
planificació de continuïtat.

Descripció
Procediments i estratègies
de la persona assessora a

destacar

Com assessor/a del servei educatiu, es proposa en moments en
que el centre vol avançar com equip i col·lectivitat, quan hi ha una
sensibilitat per voler créixer i constituir-se com comunitat de
pràctica
L’objectiu que es pretén es ambiciós i és especialment important
que sigui l’equip directiu qui lideri aquest procés de treball i
reflexió en el seu centre.
Perquè ho pugui fer caldrà acompanyament, suport i
assessorament i pactar amb ell com es faran les activitats, en
quin moment l’assessor/a serà qui conduirà la sessió de treball i
en quins moments (especialment els més institucionals) seran
ells els qui ho faran.
A continuació hi ha una proposta d’activitats:

1a activitat: reflexió individual al voltant de la pregunta: El nostre
centres es una comunitat de pràctica? Perquè?
Els docents i participants han d’escriure 2 indicadors que els
portin a dir que són una comunitat de pràctica i justificar-ho.
2a activitat: posada en comú en grups de tres.
Seleccionar  entre tots 2 idees compartides sobre quines
característiques del centre els fan pensar que són una comunitat
de pràctica i perquè
3a activitat: Posar-ho en comú en gran grup i escriure la síntesi
de tot el centre: característiques que tenen de ser una comunitat
de pràctica i justificacions
4a activitat: Presentar la pauta d’avaluació de l’eina.
5a activitat: En grups de tres contrastar el que s’havia dit amb la
pauta. Identificar punts forts i punts febles. Veure quines
característiques de les descrites són presents al centre i quines
no.
6a activitat: recollir-ho en gran grup
7a activitat: treball de l’equip directiu i coordinadors de centre per
identificar prioritats.
8a activitat: reunió de claustre per compartir les prioritats i per
motivar a que tothom pensi propostes per a una posterior reunió
que servirà per iniciar una planificació a nivell de centre.

Utilitat. Què
desencadena?

Quin és l’objectiu de l’eina?
Què pretén?

L’eina ha de servir per avaluar el procés evolutiu del centre,
identificar punts forts o febles i  ajudar a prioritzar i decidir
els objectius que es volen prioritzar i aconseguir
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El seu ús permet poder planificar activitats de pràctica
reflexiva al voltant d’aquests temes.
L’eina ajuda a fer-se preguntes per avaluar-se en relació a
l’objectiu de ser una comunitat de pràctica.
Permet disposar d’elements i opinions per valorar en quin
moment s’està en relació a un procés de construcció d’una
comunitat de pràctica.
Què s’està fent i/o no s’està fent i  en quin grau.

A qui s’adreça?

S’adreça al servei educatiu però també el centre el pot
utilitzar-la d’una manera més autònoma, segons el seu
grau d’autonomia en dinàmiques de reflexió, anàlisi i
avaluació.

Ús autònom o amb
acompanyant

Per acompanyar els centres que es plantegin valorar o
vulguin convertir-se en comunitat de pràctica.   Requereix
un ús més o menys acompanyat, segons el moment del
centre, la fase en que es troben  i les competències de
l’equip directiu per liderar-ho.
L’eina permet un us autònom per part del mateix servei
educatiu, quan vol analitzar el seu procés com a comunitat
de pràctica.
Aquesta eina fa referència a l’apartat 1.3. La comunitat de
pràctica  de la primera part del document.

Temporització
Les activitats que es proposen en aquest instrument
requereixen, al menys,  tres sessions de treball: dos amb el
claustre i una de l’equip directiu i coordinadors.

PREGUNTES PER AVALUAR SI SOM O NO  I  EN QUIN GRAU UNA COMUNITAT

DE PRÀCTICA

Història
Identitat

- Tenim una història d’experiència i treball compartit ?

- Ens sentim part d’aquesta comunitat ?

- Parlem un mateix llenguatge ?

- Tothom es sent compromès amb els altres ?

- El grup té la sensació que tothom està disposat a donar i a rebre en la mesura
de les seves possibilitats ?

- Hi ha unes regles compartides i uns rols i responsabilitats definides ?

- Es té en compte el context social i la comunitat? Hi ha un coneixement, relació
i col·laboració amb entitats i la comunitat de la zona?

Objectius comuns - Tenim objectius comuns generals prioritaris compartits ?

- S’ha identificat una/es necessitats o problemes que han generat una
intencionalitat clara de millorar la pràctica?

- Es defineixen les metodologies que s’utilitzen en funció dels objectius
proposats?

Motivació intrínseca
- Tenim  il·lusió per treballar en el projecte compartit ?

- Tots participem activament a les reunions, trobades, activitats ?
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Gestió de la
comunicació

- Compartim la informació rellevant ?

- Es procura que tothom participi ?

- Expressem les opinions i experiències personals ?

- Acceptem  totes les opinions, vinguin de qui vinguin ?

- Argumentem les opinions i les raonem ?

- Debatem les opinions sense desqualificar la persona que les expressa ?

- Les eines i les estratègies de dinàmica de grup que utilitzem són apropiades?

- Tenim relacions fluides en les que hi ha un diàleg , una escolta activa i un
reconeixement del que diu l’altre.

- Valorem i recollim totes les aportacions per tal de construir una base
compartida ?

- Arribem a unes conclusions o síntesi compartida ?

- Recollim les conclusions per escrit ?

- Ens donem un temps de reflexió individual abans del debat ?

- Es produeixen feed-backs i comunicacions entres els diferents subsistemes
del centre de baix a dalt i de dalt a baix ?

Lideratge

- Hi ha persones que assumeixen la coordinació i conducció d’aquest procés de
treball?

- Participen més persones en aquesta conducció ?

- Hi ha persones externes que acompanyen aquest procés ? Cal que hi siguin ?

- Es posen condicions materials, d’espais,  temps suficients i recursos humans
pel treball en comú?

- Es reconeixen i aprofitem les diverses capacitats i potencialitats de l’equip
humà?

- Es faciliten i implementen funcionaments i dinàmiques que afavoreixen els
treballs que es proposen?

- L’equip directiu facilita i promou una estructura interna que afavoreixi el treball i
la comunicació en els diferents grups i entre els grups ?

- L’equip que lidera el centre dona importància a la gestió de les comunicacions
per esdevenir comunitat de practica ?

Gestió del
coneixement:
Canvi en les
practiques
Repercussió

- Posem en comú, analitzem i debatem les pràctiques que duem a terme ?  Les
contrastem i comparem ?

- Esmicolem l’anàlisi de les  pràctiques a partir de referents teòrics ?

- Argumentem aquest anàlisi i arribem a noves propostes o estratègies tenint en
compte els referents que escollim ? Construïm nou coneixement?

- Aquest debat repercuteix en una millora de les pràctiques ?

- El centre té en compte el seu entorn: polítiques educatives, els altres centres,
altres serveis...? Promou i participa en espais de treball de coordinació i/o en
xarxa?


