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

 1 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL I PERSONAL DEL PROCÉS. 
 
 
Activitat 1: El sobre 
Aquesta senzilla activitat té tres parts distanciades en el temps:  
 
  1a part (5 minuts).  Al final de la segona, quan ja han tingut dues trobades de treball i de 
contacte amb la pràctica reflexiva, es lliura un sobre a cada participant. A la pissarra 
s’escriuen les següents preguntes:  
 
Què vinc a buscar?   Què vull aprendre?   Com puc saber que he après? 
 
Es demana a cada participant que escrigui les seves respostes en un full, el guardi al sobre, 
el tanqui, escrigui el seu nom a fora i el lliuri a les persones formadores. 
Els sobres queden guardats (i tancats) fins la última trobada. 
 
 2a part .  Com a tasca entre la penúltima i l’última trobada han d’escriure al fòrum:  
 
Mirant enrere, de tot el procés, Què ha estat més significatiu per a mi? Què m’emporto? 
Què n’esperava i què he obtingut?  
 
S’imprimeixen les respostes de cada participant, amb seu nom, en papers separats.  
 
 3a part  (10 minuts) A la última trobada es lliura aquest paper i el  sobre que les persones 

formadores tenien guardat. Se’ls demana que l’obrin i que facin el contrast entre les seves 
expectatives i els seus  resultats.  
Després es fa una roda d’intervencions.  

 
 
 
Activitat 2: La paraula clau.  
Aquesta activitat té dues parts:  
 1a part .  Tasca entre la penúltima i l’última trobada: 

 
Sobre el meu procés 
 
Quina PARAULA CLAU triaré per compartir amb la resta del grup?  
  
Has de escriure la PARAULA CLAU a la wiki que defineixi millor allò que t’enportes del curs. 
No es poden repetir paraules: si quan entres a la wiki, la teva paraula clau ja ha estat escrita, 
has de canviar de paraula. Pots escriure un sinònim si ho consideres convenient.  
La parella formadora també hi participa.  
 
  2a part . Amb totes les aportacions s’elabora un document que transmeti la sensació de 
grup de treball consolidat.  
 
 
 
 
 


