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RECURSOS 
 
Instrument 
 

Nom del recurs Pla d’Acció Pedagògica. Banc de preguntes 

Adreçat a Professors assistents 

Descripció 

 
Es tracta d’un document conformat per un seguit de 
preguntes que el professorat pot fer-se al llarg del seu 
pla d’acció. Per tant, prova de seguir pas a pas el 
portafoli que ha de confegir. Consta de cinc parts: 
1. Observació prèvia 
2. Presentació: Disseny inicial 
3. Desenvolupament del PAP 
4. Avaluació 
5. Perspectives 
 

Moment del procés 

 
Es va donar a la quarta trobada, moment en què acaba 
la primera fase de la conscienciació. Abraça les fases 
3, 4 i 5 de l’ALACT. 
 

Objectiu. Què desencadena? 

 
En un començament, s’espanten de veure tantes 
preguntes. És aquí quan el formador ha de deixar clar 
que no es tracta d’un qüestionari que han de respondre 
exhaustivament, sinó d’una guia amb la qual es 
puguin orientar a l’hora de confegir el seu pla d’acció 
i de portar-lo a terme. Els portafolis resultants han 
estat força esmicolats gràcies a aquest instrument, i 
així ho van reconèixer els mateixos professors. Un 
instrument més de reflexió i esmicolament del procés. 
 

Presencial/no presencial No presencial 
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Pla d’Acció Pedagògica 
Banc de preguntes 

 
 

Aprendre sense reflexionar és malgastar l’energia (Confucio) 
 
 
Observació prèvia 
 
1. Què vull observar? 

 Què vull dir quan parlo de...? 
 
2. En quin grup o grups realitzaré l’observació? 

 Quines característiques té aquest grup? 
 Què hi pretenc aconseguir? 
 Quina actitud mostren respecte de la meva matèria / tema concret que 

vull millorar? 
 Quina motivació particular / general mostren respecte de la certificació / 

estudis? 
 Percentatge de nois /noies 
 Hi ha problemes conductuals? De quina mena? 
 Hi ha lideratges positius / negatius dintre del grup? Quina relació 

s’estableixen entre ells? I amb el professor? 
 
 
Presentació: Disseny inicial 
 
1. La meva pregunta de recerca és (Què vull canviar?): 
 
2. El meu pla d’acció es desenvoluparà: 

 Amb quin objectiu concret? 
 On? En quin espai del centre?  
 Amb qui? Amb quin grup d’alumnes? Treballaran cooperativament, 

individualment? En quins moments? Com gestionaré això? 
 Quan? En quin moment del curs? Entre quines dates? Quantes sessions 

ocuparà? 
 
3. Quines accions concretes duré a terme? 

 Com ho faré? 
 Què necessito per fer-ho?  
 Quines lectures consultaré? 

 
4. Com observaré les meves actuacions? 

 Amb quin tipus d’observació?  
 Amb quins instruments? 
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5. Com m’adonaré que he aconseguit l’objectiu?  

 Quines evidències puc recollir? 
 Quins seran els criteris de valoració?  
 Aquests criteris els tenen prou clars els alumnes? Com ho sabré? 
 Com analitzaré les reaccions dels alumnes? 

 
 
Desenvolupament del PAP 
 
1. Com s’ha desenvolupat el meu PAP en relació al seu disseny inicial, respecte de: 

 El meu objectiu 
 L’espai triat 
 El grup d’alumnes 
 La temporització prevista 

 
2. Quines accions he realitzat? 

 He anul·lat alguna de les que havia previst? Per què? 
 N’he afegit alguna de nova, a més de les previstes? Per què? 
 

3. Com ho he fet?  
 He canviat la manera que havia previst? Per què? 

 
4. Quines lectures he fet?  

 Què m’han aportat de nou? 
 
5. Com he observat les meves actuacions? 

 He canviat el tipus d’observació previst? Per què? 
 N’he afegit algun de nou? Per què? 
 He canviat l’instrument d’observació previst? Per què? 
 N’he afegit de nous? Per què? 

 
6. Puc dir que he aconseguit l’objectiu?  

 Quines evidències he recollit?  
 Com he observat les reaccions de l’alumnat? 
 En quin moment s’han produït? 

 
 
Avaluació 
 
1. Les observacions i les evidències que he recollit m’han ajudat a veure un canvi 

positiu en la meva actuació?  
 En quin sentit? 
 M’han ajudat a respondre la meva pregunta de recerca? Com? 

 
2. Quines conclusions puc extreure en acabar el meu PAP? 
 
3. M’ha beneficiat com a docent i com a persona aquesta experiència? 

 En quin sentit? Per què? 
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Perspectives 
 
1. Com aplicaré, a partir d’ara, els resultats als quals he arribat? 
 
2. Aquesta experiència que he viscut m’ha animat a continuar la meva autoformació en 

pràctica reflexiva?  
 Per què? 

 
3. Quin és el meu nou objectiu? 
 
4. Quina és la meva nova pregunta de recerca? 


