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Instrument  
 

Nom del recurs Els processos de reflexió 

Adreçat a Professorat assistent 

Descripció 

Es distribueix entre el professorat un full de treball en 
què consta la paraula “Reflexió” i se’ls fa pensar 
durant uns minuts de forma individual què relacionen 
amb aquest concepte. Al full hi consten unes 
preguntes guia per tal d’ajudar en aquesta primera 
reflexió. 
En un segon pas es demana al grup que intercanvïin 
breument el resultat de la pluja d’idees individual i 
que intentin agrupar d’una manera lògica per a ells 
les diverses associacions que hagin anat sorgint. A 
més, se’ls demana que busquin un títol o 
denominador per a cadascun dels grups creats. 
Finalment en un tercer pas el formador demana als 
grups que comentin els resultats del treball i va 
apuntant les idees que han sortit en els grups a la 
pissarra en torn als títols que els mateixos 
participants han trobat.  

Moment del procés 
Es tracta d’una activitat que es treballa en la fase 1 
de la formació, quan pretenem que es comencin a 
estructurar les experiències prèvies. 

Utilitat. Què desencadena? 

La funció principal de l’instrument és conscienciar al 
professorat de què hi ha moments i formes diverses 
de reflexió i que aquesta pot tenir diferents funcions. 
Es tracta d’un primer apropament a una competència 
que es demanarà dels professors durant tot el curs. 
Abans de treballar amb aquest instrument 
recomanem la lectura de l’apartat “Reflexió” en el 
document “Elements d’una possible estructura en 
el’aprenentatge reflexiu” que trobeu a l’apartat de la 
WEB “Base conceptual”. 
La forma en què es porta a terme, és a dir, primer 
individualment, després en petits grups als quals se’ls 
demana que estructurin les seves idees abans de 
posar-les en comú i finalment la posada en comú 
també pretén mostrar un procediment de treball que 
es repetirà en diverses ocasions i que respon al 
principi  del “VESET”.  
 
La nostra experiència amb aquest instrument ens 
mostra que desencadena una nova manera 
d’entendre la reflexió, a  la qual cal incorporar 
conceptes tant importants com la sistematització, el 
valor de la interacció, la seva diferent funció en un 
procés de canvi desenvolupat en el temps.  
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Presencial/no presencial Presencial 

  
 
 
 

‘Els processos de reflexió’ 

Reflexió individual 
 
Què relaciones amb el concepte “Reflexió”?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les preguntes següents et poden ajudar: 
 
 Què significa per a tu reflexionar? 
 
 Què t’ajuda a reflexionar? 
 
 Quins processos mentals hi associes? 
 
 A partir de què reflexiones? I amb quina finalitat? 
 
 
 
Reflexió en petit grup (3 ó 4) 
 
 
Intercanvieu breument el resultat de la pluja d’idees individual i intenteu agrupar d’una 
manera lògica per a vosaltres les diverses associacions que han anat sorgint. 
 
Busqueu un títol o denominador per a cadascun dels grups creats. 
 
 
 

  Reflexió 


