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Nom del recurs 

 
Bones pràctiques 
 

 
Adreçat a 
 

 
Professorat en formació 

Moment del procés 
 

Fase d’autoanàlisi 

 
Descripció 

 
Fase 1: Treball individual no presencial 
 Es tracta de  fer una anàlisi acurada d’alguna de les activitats 
d’aula que fan, de la qual n'estan satisfets o satisfetes.  En 
aquest sentit fem una  proposta de preguntes guia que els 
ajudi a descriure-la de manera esmicolada i els permeti 
contrastar-les.  
En el contrast se’ls fa intercanviar però focalitzant en els 
aspectes positius de les pràctiques d’altri, educant la mirada 
cap a allò contructiu.  
En una tercera fase hauran d’abstraure els criteris que 
s’amaguen darrera del que consideren una bona pràctica 
 

 
Utilitat 
¿Què 
desencadena? 

L’objectiu d’aquesta activitat és  la presa de  consciència per 
part del professorat  del què fan i per què ho fan (procés 
d'autoconfrontació) a través d’una anàlisi guiada i pautada 
amb criteris comuns que els permet contrastar pràctiques 
diverses.  
Per altra banda, el fet d’iniciar l’anàlisi a partir de pràctiques 
que valoren, contruibueix a donar seguretat i a crear sentiment 
de comuntitat i  mostra la potència de l’aprentage col.laboratiu.  
Aquest es potenciarà en el contrast on s’educa l’escolta activa  
positiva cap a les pràctiques d’altri.  
La seqüència  d’activitats i el joc de dinàmiques grupals (jo – 
nosaltres) intenta  que els participants descobreixin les 
estructures teòriques que s'amaguen darrera de les seves 
activitats d'aula, en un procés d’abstacció en el contrast amb 
d’altres, i anar-los bastint de criteris per  analitzar la seva 
pròpia actuació i d’aquesta manera obrir-se al contrast amb la 
T.  
El contrast amb la T es farà del tot necessari, ja que les 
conclusions a les que arriba el professorat no té per que ser 
coincidir necessàriament amb allò que els estudis de recerca 
educativa  considerarien una bona pràctica. Però aquesta 
anàlisi els permetrà desubrir el valor afegit de les noves 
alternatives que des de la formació se li proposen en la fase 
de contrast.   
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‘BONES PRÀCTIQUES’ 

Anàlisi de bones pràctiques i creació col·lectiva d’una taula o mapa mental 
compatit dels trets característics d’una bona pràctica  
 
Fase 1: Treball individual no presencial 
Descriu alguna activitat que fas a l’aula de la qual te’n sens satisfeta o satisfet, que et dóna 
certa seguretat com a persona docent.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2: Intercanvi en petit grup heterogeni (20 minuts) 
 
Formeu petits grups amb persones amb les quals no hi acostumeu a treballar i preneu 
anotacions mentre els altres exposen la seva experiència: 
 

1. Intenteu aclarir possibles dubtes (“T’he entès quan deies ...? Què vols dir amb … ; 
em pots posar un exemple? ; això que has dit ... per què ho fas? ..) de l’exposició de 
cada activitat.  

2. Escolliu algun dels aspectes de les pràctiques d’altri que us hagin resultat nous, 
interessants, atractius i que podríeu incorporar a la vostra pràctica i justifiqueu el 
perquè.  

 
Títol Nivell Context  Objectius  Què m’ha interessat 

especialment a mi? 
Dubtes  

 
 
 

     

 
Fase 3: Intenteu confegir  en el petit grup un llistat  amb els aspectes per a vosaltres bàsics 
d’una bona pràctica i intenteu plasmar-ho gràficament  a mode de taula o mapa 
conceptual. (10 minuts) 
 

Posada en comú en el grup gran 
Compareu les taules o mapes amb les dels altres grups. Quines idees us aporten els altres?;  
Quins aspectes afegiríeu a la vostra taula o mapa conceptual? 
 

- Descripció de l’activitat: (anomena també recursos, 
materials, agrupaments, ..) 

 
- Amb quin grup de nen i nenes, nivell i espai la fas? 

 
- En quin moment? (del transcurs de la classe; del 

transcurs del curs; del cicle; ..) 
 

- Quin objectiu persegueix? Quin tipus d’aprenentatge 
promou? 

 
- Quin valor té en el meu centre?  (és representativa 

del treball que es fa al centre o no?; és valorada? …) 
 

- Per què n’estic satisfet/a? 
 
 


