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Instrument 
 

Nom del recurs 
 El meu  o  la meva professora ideal 

Descripció 

Primera part: activitat individual (5’).  Es convida al 
professorat en formació a través d’un procés de 
fantasia guiada a recordar el seu/ la seva professora 
ideal, i a intentar recollir els trets que  l’identificaven 
en forma de pluja d’idees .  
 
Segona part: Es recullen les seves intervencions i la 
persona formadora les va agrupant directament en 
quatre rols i se’ls hi demana que els identifiquin.  
El procés de categorització també el poden fer les 
mateixes persones participants i després es 
comparen les petites divergències. Aquest 
procediment requereix de més temps, i la persona 
formadora haurà de valorar si un procediment o l’altre 
aporta molt quelcom més.  
 
 

Moment del procés 

 
En una primera fase d’autoanàlisi on comencen a 
verbalitzar de manera personificada els seus models 
didàctics.  
 

Utilitat. Què desencadena? 

 
Aquesta senzilla activitat té la primera funció de fer 
emergir els models de les persones en formació , 
però no des de la perspectiva de la persona docent 
sinó del que els agrada com a persones que aprenen. 
 
Per altra banda pretén   orientar  sobre els diferents 
rols que exigeix la tasca docent i la necessitat de 
formar-se en tots ells. 
 
Per altra banda els fa conscients de la importància 
que adquireix per a la persona (des de la seva visió 
d’alumne) de la figura del bon o la bona  pedagoga, 
davant dels altres rols.  
També els fa conscients de la importància d’alguns 
rols més descuidats com són els rol del professor 
com a persona que aprèn i el del membre d’un 
col·lectiu o centre.  
 

Presencial/no presencial Presencial.  

Temps total 45 minuts 

Autora  Zinka Carandell i Olga Esteve, adaptació d’una 
activitat Kees van Driel y Bob Koster 
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EL MEU PROFESSOR O LA MEVA PROFESSORA IDEAL  

 
 

- Treball individual (3minuts)  
Intenta recuperar a través de l’imaginació  aquella professora o professor que  
consideres la o el millor en el teu recorregut com a alumne,  i anota en forma de pluja 
d’idees les seves característiques que el feien un bon o bona docent.  
 

 

 
 
 
Les recollim en el gran grup,  agrupant-les en els  rols bàsics de la persona docent o 
demanem que els i les participants ho facin.  
 
 
Rol d’expert o experta  en la matèria 
Rol del pedagog o pedagoga 
Rol del o la didacta 
Rol com a membre d’un claustre, d’un col·lectiu professional 
Rol de la persona docent  en constant procés de formació (el professor o professora 
investigadora) 
 
 
Reflexió individual : 
Hi ha hagut algun rol en el teu perfil de docent idela que no hagi quedat contemplat? Alguna 
cosa que t’hagi cridat l’atenció i vulguis comentar amb la resta del grupa? A quin rol des de 
la teva perspectiva d’alumne/a li has donat més importancia?  
 
 
Aquesta senzilla activitat ajuda a:  

- fer emergir creences dels participants i contrastar-les amb les d’altres 
- fer-se conscients dels diferents rols de la persona docent  i de la necessitat de 

formar-se en tots ells 
- veure la importància que adquireix per a la persona  (des de la seva visió com a  

alumne) el professor o professora  pedagoga.   
 
 
 
 
 
 
 
 

El meu/ la meva 
professor/a ideal 


