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1. Finalitats de les pràctiques. 
 

• Facilitar l’adquisició de les competències professionals docents als alumnes de 
les diferents tipologies de Pràcticum assignades al centre. 

• Generar dinàmiques i espais de reflexió didàctica i pedagògica que afavoreixin la 
innovació, la recerca i la transparència del coneixement. 

Per aconseguir aquest objectiu, l’escola i les universitats elaboren un  Pla de 
Treball, que aprova el Consell Escolar  prèvia informació al claustre (ordre 
EDU/122/2009, d’11 de març) 

 
2. Pla de Treball de les pràctiques. 

 
L’escola i la universitat elaboren un pla de treball que inclou les actuacions 
previstes, el seguiment i la seva avaluació. El pla de treball ha de  permetre establir 
un marc de referència comú per a tots els estudiants que realitzin les pràctiques i 
alhora tenir en compte l’autonomia pedagògica del centre. 
Aquest pla ha d’estar supervisat per la coordinadora de pràctiques, que vetlla per la 
bona integració dels estudiants  al centre. 
 
Recomanem que l’alumnat de pràctiques intervinguin en aquells nivells educatius 
que millor s’ajustin als interessos formatius dels estudiants, d’acord amb les pautes 
orientatives dels coordinadors de la universitat i del centre formador. Les 
intervencions són pactades a tres bandes Universitat-Escola- Alumne de pràctiques. 

 
2.1. Característiques del centre i acollida dels al umnes. 
L’Escola Alfred Potrony fou reformada i ampliada el curs 2009-2010, per tan podem 
dir que disposem d’unes instal·lacions noves i modernes. La imatge general de 
l’escola és d’un centre viu, bonic i amb molt color.  
Actualment l’escola compta amb 107 alumnes, amb un percentatge molt baix 
d’immigrants  
El claustre és força estable i està format per 11 mestres i mig, dels quals vuit són 
definitius al centre El claustre mostra motivació i bona predisposició, hi ha molt bon 
clima de treball.  
Els trets més destacats:  
 
L‘Educació Emocional  és un dels eixos  que valorem més positivament dins del 
nostra línea de centre, es concreta en l’acció tutorial de gran grup, tutoria 
personalitzada (Escolta’m), en activitats transversals al llarg de tot el curs; 
celebracions, projectes…,  en la relació en les famílies i la formació permanent del 
professorat. 
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L’impuls de la lectura , volem potenciar  la lectura sistemàtica al llarg de tota 
l’escolaritat  i de forma sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum per 
augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit 
lector dels infants  
sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un 
requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 
 
Llengua estrangera , l’aprenentatge de l’anglès l’inicia a P3 amb el mètode Artigal, 
d’un mestre i investigador català que ha desenvolupat un mètode innovador per a 
l’aprenentatge de llengües estrangeres a Educació Infantil. Aquest mètode proposa 
una manera de construir l’aprenentatge de la llengua estrangera. El mètode està 
basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma 
activa. 
A Primària a cicle mitjà i superior es fa la plàstica en anglès.  
 

L’acollida als alumnes en practiques, ha de ser amb una actitud oberta, cordial i de 
confiança. Cal facilitar la comunicació i donar la informació seqüenciada i 
necessària sobre els trets d’identitat del nostre centre, funcionament i organització 
dels recursos. 
Cal afavorir un clima de participació, integració i implicació en la vida del centre, així 
com potenciar una relació professional efectiva, responsable i lliure. 
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2.2. Objectius en relació amb les competències dels  docents, la innovació i la 
recerca educativa. 
 

La  nostra acció com a centre vol que els alumnes de pràctiques desenvolupin les 
següents competències docents: 

a) Organitzar i animar situacions d’aprenentatge. 
b) Saber gestionar la progressió dels aprenentatges. 
c) Concebre i promoure dispositius per atendre la diversitat. 
d) Saber treballar en grup. 
e) Participar activament en les diferents activitats de centre tant acadèmiques 

com d’organització d’escola. 
f) Informar i saber implicar a les famílies. 
g) Afrontar els deures i els dilemes ètics que comporta la professió. 

 
 

 
 

ACTUACIONS 
Acció Quan es fa Responsable Com es realitza 

 
Recepció  de 
l’alumne de 
pràctiques al 
centre 

 
Una setmana 
o quinze dies 
abans de l’inici 
de les 
pràctiques. 

 
Directora i 
coordinadora 
de pràctiques. 
 

 
Explicació dels objectius generals i característiques i 
funcionament de l’escola. 
Concreció del curs i pautes del treball de l’alumne. 
Ubicació dels espais ( visita a les instal·lacions  del 
centre). 
A la sala de professors: 

� Presentació dels membres del claustre i 
personal auxiliar 

 
Explicació  de 
l’organització i 
funcionament 
de l’escola 

 
1ª setmana o 
quan l’alumne 
o sol·licita. 

 
Coordinadora 
de pràctiques 
o tutor/a 

 
S’informa dels documents oficials del centre. Consulta 
de documents d’organització de l’escola (PEC, PCC, 
RRI, etc.). 
 
L’organització, seqüenciació de les activitats. 
Reunions i claustres. 
De les comissions i reunions de cicle. 
Incorporació de l’alumne als projectes o activitats 
concertades. 
Explicacions i/o aclaracions de possibles dubtes, 
qüestions, etc. sobre el funcionament dels projectes, 
activitats i del funcionament en general. 
Seguiment i assessorament de les pràctiques de 
l’alumne. 
Aclarir dubtes sempre que ho necessiti. 

Contactar amb 
el/la 
coordinador/a 
de Pràctic de la 
Facultat. 

Quan un 
alumne escull 
el nostre 
centre  per a 
la realització 
del Pràcticum. 

Coordinador/a 
de pràctiques 
(Cap d’estudis)  

Descripció general del centre i del seu funcionament( 
telèfon) 
Establiment de les activitats en les que participarà al 
nostre centre. 
 

Avaluació 
estudiants  

A la fi del 
període de 
pràctiques 

Tutora de 
pràctiques 

Omplir el full lliurat per la Universitat a fi d’avaluar el 
treball realitzat per l’estudiant. (guardem còpia a l’arxiu 
dels alumnes en pràctiques) 



  
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Alfred Potrony - Térmens 
 

 

 
 

2.3 Desenvolupament de les pràctiques. 
 
El pla de treball de les pràctiques preveu els nivells de progressió dels 
aprenentatges dels estudiants que es desenvolupen a través de diferents 
intervencions definides als corresponents plans docents de cada pràcticum. Aquest 
aprenentatge acumulatiu s’afavoreix en les següents actuacions al centre: 

• Observació: té per finalitat fer l’anàlisi global del centre, conèixer el seu model de 
pràctica educativa i de gestió, valorar la seva relació amb l’entorn, assistir a les 
reunions del centre i establir un primer contacte a l ‘aula.  

• Intervenció acompanyada/tutelada: consisteix en dur a terme intervencions 
puntuals a l’aula i en altres processos del centre amb el suport i la supervisió del 
tutor de centre i fer el seguiment i reflexió d’aquestes intervencions amb el tutor de 
la universitat. Aquesta modalitat ve donada per cada tipologia de pràcticum  que 
ve al centre. 

• Intervenció autònoma supervisada: inclou la programació, el desenvolupament i 
l’avaluació d’una unitat didàctica, la intervenció com a professor responsable del 
grup classe, la gestió directa de l’aula i la reflexió compartida amb la resta de 
l’equip docent. 
 

 
Totes les experiències portades a l ‘aula, des de la mera observació fins a la 
preparació d’una unitat didàctica són plenament discutides i consensuades a tres 
bandes: alumne-mestre-professor tutor universitat. S’intenta sobretot que l’alumne de 
pràctiques tingui una participació activa i constructiva. Valorem molt positivament 
que el paper i la implicació de l’alumne sigui actiu. 
 
 
2.4 Aspectes organitzatius de les pràctiques. 
 
Tots/es els mestres que vulguin ser tutor de pràctiques, assignem els tutors en funció 
de les necessitats del grup, si ho han estat o no el curs anterior i segons les 
necessitats de l’alumne en pràctiques.  
 
Facilitem horari i calendari , ja que conciliem les circumstàncies personals de cada 
alumne/a, intentant que ningú surti desfavorit.  
 
El contacte amb el tutor de pràctiques de la universitat es pot realitzar de forma 
presencial venint a l’escola, per telèfon o via e-mail. Al ser un centre fora de la ciutat 
hi ha dificultats per les trobades presencials. 
El pla de treball ve molt marcat des de la universitat, nosaltres  fem el seguiment de 
l’estada i finalment l’avaluació. 
Segons els tutor i el curs del practicant hem arribat a establir entre dues i tres 
reunions, per fer el seguiment i avaluació, però no està totalment definit per la manca 
d’hores dels tutors de la universitat. 
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2.5 Coordinació de pràctiques amb els centres forma dors. 
 
La direcció del centre assigna la responsabilitat de la coordinació de les pràctiques a 
la Cap d’Estudis i vetllarà per: 

a) Coordinar la relació del centre amb la universitat en l’elaboració del pla de 
treball, el seu desenvolupament i avaluació. 

b) Organitzar el calendari, els espais i els horaris d’intervenció dels estudiants en 
pràctiques i facilitar la mobilitat dins dels centre  i l’’assistència a les diverses 
reunions (claustre, coordinacions de cicles, tutories,....) 

c) Concretar les matèries, els cursos i els nivell implicats en les pràctiques. 
d) Rebre als estudiant de pràctiques i desenvolupar les actuacions d’acollida 

conjuntament amb els tutors. 
e) Resoldre possibles incidències que es puguin presentar en el 

desenvolupament de les pràctiques. 
f) Avaluar el pla de treball, atenent les valoracions de les persones implicades 

en les pràctiques, i identificar-ne elements de millora. 
g) Vetllar per a que les entrevistes, avaluacions, informes, reunions, i tot allò a 

complimentar i a lliurar sigui en el temps acordat. 
 

2.6 Tutorització de les pràctiques en els centres f ormadors. 
 
 L’equip directiu assigna la responsabilitat de la tutorització dels estudiants en 
pràctiques als docents que expressin la seva voluntat d’assumir-la. Es convenient 
que els tutors reuneixin les característiques següents: 
 
- Experiència docent. 
- Compromís amb la innovació i amb la capacitat per treballar en equip. 
- Implicació en el desenvolupament del projecte educatiu del centre. 
- Capacitat d’orientació i tutoria d’alumnes. 
 
Funcions del tutor/a  de pràctiques del centre: 
- Fer l’acompanyament dels estudiants en pràctiques i vetllar pel desenvolupament 

del pla de treball. 
- Acordar les actuacions de formació amb el coordinador/a de pràctiques: calendari 

i continguts de les reunions de treball. 
- Dissenyar les estratègies de participació dels alumnes en reunions de cicle, 

comissions de treball, claustres, avaluacions... 
- Assessorar l’estudiant en pràctiques en l’elaboració i ajustament de les 

programacions d’aula i aplicació de criteris d’avaluació. 
- Concretar la participació dels estudiants en actuacions del pla d’acció tutorial. 
- Participar en l’avaluació dels estudiants en la fase de pràctiques d’acord amb els 

criteris establerts per la universitat en el pla de treball. 
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3. Avaluació del Pla de Treball de pràctiques:  
 
L’avaluació del Pla de Treball de les pràctiques permet reflexionar, identificar i 
recollir els elements clau en relació amb l’aplicació del pla, la tutorització i la 
coordinació per part del centre i les universitats així com les corresponents 
propostes de millora. 

 
L’avaluació individual de  cada alumne de pràctiques es realitza de manera 
sistemàtica tenint en compte totes les habilitats i competències docents mostrades 
durant l’estada així com l’actitud i la participació en els projectes i activitats 
desenvolupades al centre. El seguiment que es realitza dels alumnes està relacionat 
amb el programa que la universitat marca com a prioritari. 
Les avaluacions són discutides amb el tutor de les pràctiques del centre i la valoració 
finalment es traspassa i s’explica a cada alumne/a individualment. L’informe resultant 
de les  valoracions del tutor/a es fa arribar al tutor corresponent de la universitat. El 
centre guarda una còpia dels informes lliurats. 
 
La formalització de l’avaluació del pla de treball es fa mitjançant: 
En claustre  es valorar el desenvolupament del les pràctiques, la coordinació amb la 
universitat i el grau d’aprofundiment dels estudiants. 
Informe de la universitat  sobre el desenvolupament de les pràctiques i la coordinació 
amb el centre. 
 
 
 
 

 
 
 

 


