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Instrument 

Nom del recurs PREGUNTES PER ACOMPANYAR EL PLA D’ACCIÓ 

Moment del procés A la fase de redescripció. 

Descripció 

 
Aquest instrument és una pauta d’autointerrogació que preten ajudar 
al professorat a elaborar i avaluar el ‘pla d’acció’ a través de anar-se 
formulant un seguit de preguntes organitzades en fases al llarg de 
tot el procés d’elaboració del pla d’acció. 
 (v. Instrument: Pla d’acció) 
 

Utilitat. Què 
desencadena? 

 
Aquest instrument amplia i complementa l’instrument del Pla d’acció. 
A través de les preguntes que obliguen al professorat a verbalitzar 
de manera molt explícita els diferents  passos que va realitzant, se li 
està transferint el control  de manera molt conscient i autoregulada 
del propi procés d’aprenentge. A través de l’organització de les 
preguntes en les diferents fases del procés el o la docent en 
formació  es va fent seva la mateixa  estructura   que l’ajuda a 
desenvolupar el procés de manera sistemàtica i organitzada. És 
tracta d’ajudar a sistematizar la complexitat que suposa el procés de 
reelaboració de la pròpia pràctiva però fent que s’apropii de   
l’estratègia d’ajuda per tal de poder-la aplicar a noves situacions. En 
el procés formatiu no només volem promoure  canvis que ajudin al 
professorat desenvolupar-se professionalment  sinó que 
aprendreguin  a fer canvis de manera autònoma, és a dir a fer-se 
seves le mateixes eines.   
 

Presencial/no 
presencial 

 
És, de la mateixa manera que el  Pla d’acció,  un intrument de treball 
autònom.  Pot ser interessant  introduir-lo en una fase presencial en 
la que el professorat s’hagi plantejat:  

 Quines serien les característiques d’un bon pla d’acció per 
introduir algun canvi en la tasca docent? 

 Quines preguntes el poden acompanyar? 
 Aquesta activitat de reflexió prèvia i d’intercanvi en el grup, els pot 
ajudar a entendre el sentit d’aquest instrument, que es presentarà 
com a una proposta més a comparar amb les preguntes formulades 
pels i les participants  i d’aquesta manera permetre que el grup en 
formació construeixi el seu propi instrument.  
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PREGUNTES PER ACOMPANYAR EL MEU PLA D'ACCIÓ 
 
 
 Recupero el meu PORTAFOLIS INICIAL: 
  

1. Partint de les meves primeres observacions i anàlisi de bones pràctiques, què penso 
que podria millorar en ……….?  

2. Què faig ja respecte a ………….? 
3. Què crec que em surt bé ……..?  Per què? 

 
 Què em suggereix respecte a aquesta inquietud el CONTRAST entre les meves idees i 

les idees dels altres? (companys i companyes del curs; persones formadores; articles; 
conferències) 

 
1. Què és  per a mi el més significatiu? ( Amb què amb quedo?; què em sorprèn de les 

pràctiques dels altres?; què m'han  aportat les presentacions de les persones 
formadores i els debats?; quines idees m'han suggerit les lectures? …) 

2. Quines  idees i/o conceptes claus del contrast em fan replantejar algunes de les 
meves pràctiques? 

3. Com entenc ara una bona metodologia en el treball amb …. (recull d'idees claus per 
a mi)? 

4. Què implica això …? 
 
 Què vull aconseguir amb el meu PLA D'ACCIÓ? Respecte a les meves idees apuntades 

en l'apartat anterior 
 

1. Com  puc reflectir les meves idees en forma d'accions concretes? Quines accions, 
activitats  concretes vull dur a terme? Amb quina seqüència? 

2. Què promouen? 
3. Amb quins agrupaments i dinàmiques grupals organitzaré el treball? Per què? 
4. Amb quin grup classe? Per què? 
5. Durant quan de temps? 

 
 Com OBSERVARÉ la meva intervenció pedagògica a partir de la incorporació del Pla 

d'acció? 
 

1. Quins instruments són els més adequats per  observar i documentar el meu procés 
lligat als objectius que m'he marcat ? 

2. Quines evidències recolliré?  
 
 AVALUACIÓ del procés  
 

1. Què faig ara que no feia abans?  
2. Amb què veig aquest canvi? Quines evidències m'ho demostren? 
3. A quines conclusions arribo a partir de les evidències recollides? 
4. Què ha suposat aquest canvi per a mi? 
5. Què crec que ha suposat per al meu alumnat? 
6. Què ha suposat per a l'ambient de classe, per a les dinàmiques de treball, …?  
7. Quins nous interrogants se m’han despertat? 
8. Com m’he sentit durant el procés? 



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

 3 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
 

Hem considerat que els criteris d’avaluació es poden plantejar en tres moments diferents: 
1. Per clarificar molt bé l’objectiu i fer una previsió de tot el que es necessita per 

executar el pla d’acció. 
2. Per anar controlant el procés de desenvolupament i introduir els canvis necessaris. 
3. Per avaluar els resultats finals. 
 
 

ABANS (Anàlisi del disseny del pla d’acció) 
 

 He definit un objectiu concret de millora? 
 Són adequats els objectius al context i realitat de la meva aula? 
 M'he proposat uns objectius assequibles a les meves condicions i possibilitats? 
 He previst les condicions i recursos pertinents per tal de portar-lo a la pràctica? 
 He definit les accions concretes per assolir l’objectiu de millora? 
 Com duré a terme les accions proposades? 
 He seleccionat uns instruments d'observació prou adequats per recollir i analitzar 

la informació necessària ? 
 He triat els indicadors d'observació pertinents? 

 
 
DURANT (Recollir evidències del canvi) 
 

 Estic obtenint els resultats que havia previst? 
 Els instruments d'observació són prou adequats?  
 Estic recollint les evidències significatives del procés de canvi? 
 Cal que faci algun ajust en el meu pla inicial? 
 Les activitats planificades són adients en el temps i l’espai? 
 M’ajusto a les necessitats de cada infant? 
 Com responen els nens davant els canvis? 

 
 

DESPRÉS ( Comparació i anàlisi de les evidències del canvi) 
 

 He recollit unes evidències prou significatives en relació als objectius que m'he 
proposat? 

 Es pot constatar un procés de canvi o millora en la meva pràctica? 
 Quins aspectes he de canviar perquè els resultats siguin més satisfactoris? 
 Els instruments d’avaluació han estat adequats?  
 Quin objectiu de millora hem plantejo a partir dels resultats obtinguts? 
 Què he après durant el procés? 
 Quins aspectes del procés m’han costat més? Per què? 

 


