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Nom del recurs 

 
Logbook o quadern de bitàcola  
 

 
Adreçat a 
 

 
Professorat en formació 

Moment del procés 
 

Durant tot el procés de formació 

 
Descripció 

 
Document personal i professional on la persona en formació 
va anotant per escrit les seves observacions d’aula. No es 
tracta d’informar unícament de fets puntuals, sinó de recollir 
també tot allò que els  rodeja: pensaments, sentiments, 
desitjos,.. 
En l’instrument de Korthagen apareixen unes preguntes guia a 
mode orientatiu, però sense caràcter prescriptiu, que ajuden a 
fer petits cicles reflexius.  
 

 
Utilitat 
¿Què 
desencadena? 

 
És un instument que estimula el procés d’introspecció en el 
qual la persona docent examina la seva tasca.  
Un primer aspecte important d’aquest instrumenté s 
l’escriptura. El simple fet d’anotar puposa per si mateix una 
presa de conciencia d’allò que conforma la nostra actuació, és 
l’inici d’un diàleg antent i conscient amb un mateix. 
A més el registre ens permet fer un seguiment en el temps del 
nostre procés formatiu. Això ens permet contrastar l’abans 
amb l’ara, descubrir acutuacions recurrents i punts d’inflexió en 
el procés. Ens permet per tant observar el moment i el procés.  
  
 

 
Presencial/No 
presencial 
 

 
Presencial i no presencial  

 
Autoria 

 
F. A Korthagen.  (2001) 
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LOGBOOK O QUADERN DE BITÀCOLA 
 
 
El Logbook és una llibreta de notes per escriure les vostres reflexions sobre les vostres 

classes . Les preguntes següents us  poden servir per a observar millor aquestes situacions. 

 

0. Descripció del context. 

1. Que volia jo? 

2. Que vaig fer? 

3. Què pensava? 

4. Com em sentia? 

5. Que crec que volien, van fer, pensaven, sentien els alumnes? 

 

 

Després podríeu reflexionar sobre: 

1. Quina relació puc establir entre les respostes anteriors? 

2. Quina influència té el context / l'escola, la institució? 

3. Quin significat té per a mi? 

4. Quin és el problema (o el descobriment positiu)? 

 

 

Finalment: 

1. Quines possibles  alternatives hi veig? 

2. Quins són els possibles avantatges i desavantatges? 

3. Que decideixo fer la propera vegada? 

4. Com ho faig concretament (descripció del passos a seguir)? 

Abans d’un títol 1 començarà una nova pàgina 
 


