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Instrument 

Nom del recurs PLA D’ACCIÓ 

Moment del procés A la fase de redescripció. 

Descripció 

Aquest instrument convida al professorar en formació a prendre un 
compromís d’acció. A través de preguntes s’acompanya el procés de 
passar de les idees suggerides del contrast amb altres mirades (‘t’ 
de companys i companyes i ‘T’ de persones més expertes) a la 
realització d’accions concretes a l’aula. Es tracte de plantejar-se 
objectius realistes, és a dir, adaptats a les capacitats de la mateixa 
persona docent i al seu context, i   concrets i focalitzats en algun 
aspecte de la  tasca docent per tal de poder-los observar i avaluar.  
 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Aquest instrument és l’exponent més clar de la fase de redescripció. 
Per tal de promoure canvis significatius en la tasca docent, és fa 
imprescindible acompanyar la fase en que el professorat passa del 
contrast amb propostes alternatives que el fan repensar la seva 
tasca a una experimentació en l’acció. Aquesta experimentació no 
succeeix de manera intuitiva sinò com a assaig planificat d’una nova 
acció pedagògica on la persona en formació ha de prendre 
consciència del canvi que li suposa i  de les noves possibilitats o 
iterrogants  que se li obren. És important tenir en compte que no 
s’ha de pretendre canviar-ho tot sinó plantejar-se petits objectius de 
millora orientats a algun del aspectes que presenta la complexitat de 
la tasca docent Aquesta experimentació ha de perseguir  objectius 
clars, concrets, que la persona en formació pugui controlar i li 
permetin observar la seva incidència a l’aula i per altra banda li 
donin prou seguretat per anar-se’ls apropiant de manera 
significativa.  El pla d’acció ha de reflectir un projecte personal i 
contextualitzat de canvi que respongui  a unes necessitats de millora 
sentides per  la persona en formació i no a una aplicació 
esteriotipada de propostes d’altri.   
Però aquí no s’acaba el procés, la incorporació de noves alternatives  
donarà lloc a noves experiències que hauran de ser objecte d’anàlisi 
i de reflexió i que donaran  lloc a l’inici d’un nou cicle. S’entén així 
que el procés no és circular sinó en espiral.  
 

Presencial/no 
presencial 

El pla d’acció és un intruments de treball autònom però que 
requereix d’un acompanyament per part de la persona formadora. 
En la definició d’objectius personals és molt útil l’ús de la plataforma 
virtual que permet un acompanyament individualitzat. També és 
aconsellable treballar-lo en sessions presencials on les persones 
participants comparen amb idees d’altres iguals i aquesta concreció 
els ajuda a entendre millor allò que se’ls demana i poden també  
compartir  dubtes i inquietuds sorgits durant el procés.  
  

Autores  Olga Esteve i Zinka Carandell ‘Projecte Comenius: Aprendre a 
través de la Pràctica’ 
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Pla d’acció 
 
 

 
 
1. Marcar-se un objectiu concret 

 
Objectiu 1: Què vull aconseguir exactament?  

És molt important concretar  al màxim: “Vull que els meus alumnes esdevinguin 
autònoms” és, per exemple,  massa genèric!!! S’ha de precisar: 
 
a) Què entens per autònom 
b) Dins dels aspectes o elements que hi surtin, precisar el que més t’interessa 

 
 
 
 
 
2. Descriure les accions concretes per a l'assoliment de l'objectiu. Per 
això us proposem contestar a les preguntes següents: 

 
1- Què m’ha suggerit concretament el contrast entre les meves idees i les 
idees d’altres respecte al meu objectiu de millora? (companys i 
companyes, persones formadores; articles, …) Generalment és una idea o 
una reflexió encara no materialitzada 

 
 

2- Això que m’ha suggerit, com ho podria materialitzar didàcticament 
parlant? En forma de què?  

 
 

3- Quines accions concretes duré a terme a classe per a aconseguir 
l’objectiu que m’he fixat?  

 
 

- Quines accions pedagògiques? 
- On? Amb quin grup d’aprenents? 
- Quan? En quant de temps? Des de ..... fins a .... ? 

 
 
 
3. Observar la intervenció pedagògica a partir de la incorporació del pla 
d'acció 
 
      Com puc observar el que estic fent? Quins instruments em poden ajudar? 
 
            -  

- 
- 

      - 
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4. Avaluar els efectes de la intervenció pedagògica 

 
       Com puc recollir evidències dels efectes de la intervenció pedagògica. 
 
        QUÈ ÉS UNA EVIDÈNCIA? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Extreure conclusions de l'avaluació 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Perspectives: Cap a un nou objectiu 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
  


