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 1 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
 

 

Instrument  
 

Nom del recurs El riu del meu aprenentatge 

Adreçat a Professorat participant 

Descripció 

Es dóna el document imprès a cada persona i se’ls 
deixa 5’ per pensar de manera individual i per pintar  
el seu riu. 
 
En el treball en parelles se’ls demana que de manera 
organitzada comparteixin els seus rius tot alternant els 
rols  narrador  i observador 
 
Amb posterioritat, i com a últim pas, i de forma 
totalment voluntària es  planteja un petit debat sobre 
el que ha significat per a ells i elles aquesta activitat. 

Moment del procés 
Es tracta d’una activitat que es treballa en la fase 1 de 
l’ESET, quan pretenem que vagi emergint la 
GESTALT. Primera trobada. 

Utilitat. Què desencadena? 

En aquesta activitat que treballa amb el llenguatge 
simbòlic i la seva plasmació gràfica entren en 
funcionament els coneixements, valors, 
representacions, creences i experiències 
professionals i vitals de la persona. 
 
L’objectiu és reflexionar i aprofundir  en el significat 
del seu estat actual i en la seva història. Amb aquesta 
activitat es busca una implicació com a persona, no 
tant sols com a professional. Toca les emocions, pas 
imprescindible per a iniciar un camí de recerca 
personal i professional.  
 
La funció de l’interlocutor/a és la d’ajudar al seu 
company/a a començar a fer-se una mica conscient 
d’alguns punts recurrents en el seu procés. A partir 
d’aquí es va desvetllant la funció de la interacció amb 
altres com a element essencial per a la reflexió 
individual i la creació d’una comunitat de persones 
aprenents.  
 
El coneixement comú porta a compartir-lo i a la 
creació, conseqüentment, de l’empatia. 

Presencial/no presencial Presencial 

 



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

 2 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
 

 

El riu del meu aprenentatge  
 
Treball individual (5minuts) 
Dibuixa el curs d’un riu que reflecteixi el teu procés d’aprenentatge fins a arribar  on ets  ara. 
Pots recuperar records i experiències tant llunyanes com tu consideris necessari, potser de 
la teva infància. Marca els punts més significatius que facin referència a moments, 
persones, esdeveniments, llocs, experiències, ....  que t’has anat trobant pel camí i que han 
tingut influència en el teu desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball en parelles (20 minuts) 
Rol com a narrador/narradora:  
- Primer: observa el que has dibuixat i explica-ho a la teva companya o company. 
- Seguidament : escolta les seves observacions sobre el teu riu i pensa si estàs d’acord o 

no, i si els seus comentaris t’ajuden en la interpretació del teu propi riu. 
 
 
Rol com a observadora/observador:  
- Escolta l’explicació de la teva companya o company  sobre el seu riu i prova de trobar 

tendències que es repeteixin o punts comuns entre les situacions, les persones, les 
experiències al voltant de les quals et parla. Li pots fer comentaris com: 

 
 
 
En la teva explicació apareix moltes vegades ..... 
 
Crec que li dones molt valor a .... 
 
Crec que per a tu és força important .... 

 
En gran grup i com a petit debat: Què us ha  aportat aquesta activitat?  
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Instrument 
 

Nom del recurs El meu bagatge 

Adreçat a  Professors 

Descripció 

 
El procés és molt semblant al del riu. En aquest cas 
es tracta de maletes, el nostre bagatge docent. El 
professorat  participant ha d’assignar a cada maleta 
una experiència, persona, institució... que hagin influït 
en el seu procés formatiu. És el moment de la reflexió 
personal. 
 
Una segona fase consisteix en comentar amb un 
company/a el contingut de les maletes ja omplertes.  
 
En tercer lloc, cada persona  escolta el company/a i, 
individualment, intenta trobar punts comuns entre els 
diferents bagatges. Podria fer-se també en grup. 
 

Moment del procés 

 
Es tracta d’una activitat que es treballa en la fase 1 és 
a dir d’autoanàlisi, quan pretenem que vagi emergint 
la GESTALT. Primera trobada. 
 

Utilitat. Què desencadena? 

 
En aquesta activitat de dinàmica de grup entren en 
funcionament els coneixements, valors, 
representacions, creences i experiències 
professionals i vitals de la persona. 
 
L’objectiu és que la persona reflexioni tot aprofundint 
en el significat del seu estat actual i la seva 
experiència docent. La persona s’implica com a 
persona, no tant sols com a professional. Toca les 
emocions, pas imprescindible per a la pràctica 
reflexiva. 
 
El coneixement comú porta a compartir-lo i a la 
creació, conseqüentment, de l’empatia. 
 

Presencial/no presencial Presencial 

Autoria Lola Ribelles, Marta Puig, Marta de Javier, Tino Serva, 
MªRosa Vergès i MªTeresa Verdaguer 
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Instrument 
 

Nom del recurs Records del meu aprenentatge 

Adreçat a  Professors 

Descripció 

Aquesta fotografia substitueix l’activitat del riu de la vida o 
dels paisatges interiors. Es projecta la fotografia de 
Doisneau a la pantalla i se’ls fa la pregunta Quins records 
us evoca aquesta fotografia? Té com a objectiu que el 
professor reflexioni sobre la seva percepció del que ha estat 
per a ell el seu propi aprenentatge al llarg del temps, des de 
l’escola fins a l’aula on imparteix classe i on encara aprèn.  
 
El seu aspecte evocador remet també als coneixements, 
valors, representacions, creences, experiències 
professionals i vitals que l’han marcat i conformat com a 
persona. Així, doncs, es planteja com una activitat prèvia a 
qualsevol procés ESET per tal de fer emergir la GESTALT.  
 
Metodologia: 
A partir de la pregunta plantejada, es reflexiona de manera 
individual durant 3 minuts. Després s’ajunten en parelles i 
intercanvien les seves evocacions (5 minuts). 
Posteriorment, durant 10 minuts es desenvolupa una pluja 
d’idees, durant la qual, si surt alguna paraula, concepte o 
idea interessant respecte de l’objectiu final que és explicar 
en què consisteix la formació de la pràctica reflexiva, 
s’apunta a la pissarra i es deixa present durant tota la 
sessió. Seria interessant anotar tant les experiències 
positives tant com les negatives, en una classificació 
senzilla i visual. 

Moment del procés 
Es tracta d’una activitat que es treballa en la fase 1 de 
l’ESET, quan pretenem que s’activi la GESTALT. Primera 
trobada 
 

Utilitat. Què desencadena? 

 
És una manera suau d’aconseguir que parlin de les seves 
pròpies experiències docents, com a estudiants i com a 
professors. Tot flueix. No s’han evidenciat vergonyes o 
pudors i dóna joc a la reflexió sobre l’aprenentatge i 
l’ensenyament 
 

Presencial/no presencial Presencial 

Autoria Pilar Adell, Mercè Bruguera, Carmen Gracia, Inma López, 
Mireia Manresa i Juan Sánchez-Enciso 
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RECORDS DEL MEU APRENENTATGE 
 
 
 
 

 
 
 

Quins records us evoca aquesta fotografia? 
 
 
 
 
 

Aquesta activitat té com a objectiu que el professorat  reflexioni sobre la seva percepció del 
que ha estat per a ell o ella el seu propi aprenentatge al llarg del temps, des de l’escola fins 
a l’aula on imparteix classe i on encara aprèn.  
 
El seu aspecte evocador remet també als coneixements, valors, representacions, creences, 
experiències professionals i vitals que l’han marcat i conformat com a persona i professional  
 
 
Metodologia: 
 
A partir de la pregunta plantejada, es reflexiona de manera individual durant 3 minuts. 
Després s’ajunten en parelles i intercanvien les seves evocacions (5 minuts). Posteriorment, 
durant 10 minuts es desenvolupa una pluja d’idees, durant la qual, si surt alguna paraula, 
concepte o idea interessant respecte de l’objectiu final que és explicar en què consisteix la 
formació de la pràctica reflexiva, s’apunta a la pissarra i es deixa present durant tota la 
sessió. Seria interessant anotar tant les experiències positives com les negatives, en una 
classificació senzilla i visual. 
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Comentaris sobre  les quatre activitats  
 
El que tenen en comú  
 
 
 
1. Tenen en comú el fet que són tècniques de dinàmica de grup on entren en 

funcionament els coneixements, valors, representacions, creences i experiències 
professionals i vitals de la persona (la seva GESTALT) 

 
L’objectiu és que la persona reflexioni tot aprofundint en el significat del seu estat 
actual i les seves  causes. La persona s’implica com a persona, no tant sols com a 
professional. Toca les emocions, pas imprescindible per anar-se obrint a processos 
de recerca personal i professional que toquen creences. 
 
El coneixement comú porta a compartir-lo i a la creació, conseqüentment, de 
l’empatia.  

 
2. Són activitats que es treballen en la fase 1 de l’ESET, quan pretenem que 

emergeixi   la GESTALT. Primera trobada. 
 
3. La persona que no vulgui fer l’activitat de dinàmica de grup no l’ha de fer, però en 

tot cas, sí li hem de preguntar per què no la vol fer o si prefereix fer-la com a 
activitat indivudula de diari 

 
4. En acabar l’activitat, convé apuntar les percepcions al logbook o llibreta de notes 
 
5. Determinades persones poden sentir pudor en explicar experiències personals. Per 

això, i en funció de cada formador, es pot triar una activitat o una altra. En tot cas, 
hom ha d’estar còmode en la tècnica emprada, el formador se l’ha de “creure”, 
perquè en cas contrari no funcionarà. 
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Les característiques  
 

Activitat Característiques 

El riu del meu aprenentatge 

 
És, potser, l’activitat més personal de totes, la més 
íntima, perquè implica explicar la pròpia història amb 
les seves fluctuacions, pujades i baixades. 
 
També és la que potser més propicia la creació de la 
comunitat de persones aprenents , objectiu principal 
d’aquesta fase. 
 

El meu bagatge 

 
Molt similar al “Riu”, té com a peculiaritat la 
focalització dels aspectes més importants de 
l’experiència del professorat  participant. Ha d’omplir 
unes quantes maletes, i en el bagatge d’aprenentatge 
de cadascú és relativament còmode de fer-ho.  
 
No és tant personal, perquè no implica història, sinó 
moments de la història que cadascú tria en funció de 
la seva experiència.  
 

Records del meu aprenentatge 

 
És una activitat que de manera suau aconsegueix que 
els participants parlin de les seves pròpies 
experiències docents, com a estudiants i com a 
professors. Tot flueix. No s’han evidenciat vergonyes 
o pudors i dóna joc a la reflexió sobre l’aprenentatge i 
l’ensenyament. 
 
Cadascú tria, a partir de l’evocació i el record, el que 
considera més representatiu, simbòlic de la seva 
experiència. Recórrer  als records positius engega la 
comunitat d’aprenentatge des d’un àmbit optimista. 
 

 
 
 


