CENTRE FORMADOR D’ALUMNES EN PRÀCTIQUES
FUNCIONS DELS AGENTS IMPLICATS EN LA FASE DE PRÀCTIQUES

FASES

Estudiants de Pràctiques

El /la tutor/a de la universitat

Explicita
els
objectius
del
pràcticum i visualitzar els aspectes
competencials i de contingut que
es treballen.

1.- Rebuda dels
entrevista prèvia:

i

Presenta el grup classe i facilita la
seva entrada.

Fa l’anàlisi global del centre.

Recull de dades de l’alumnat i del
pràcticum.

Informa del dia a dia de l’alumnat
en el centre: patis, menjadors,
tallers, agrupaments, adaptacions

Valora la seva relació amb l’entorn
Previ acord amb el tutor del centre i
la coordinadora l’estudiant assisteix
a les reunions del centre: claustres,
cicles, formacions internes...

estudiants

El/la tutor/a del centre

Estableix un primer contacte amb
l’aula.

Coneix el seu model de pràctica
educativa i de gestió

PRÀCTIQUES
D´OBSERVACIÓ

El/la coordinador/a del centre

Presenta el model organitzatiu .
Descripció de la línia pedagògica
del centre, projectes que s’estan
desenvolupant...
Facilita els documents: Horaris,
calendaris de reunions, PEC, PAT...
2.Mostra
els
espais
funcionament del centre.

Presenta les persones, les tasques
i el calendari de reunions de l’equip
docent i el departament.
Argumenta les decisions que es
prenen a l’aula.

Fa visible la funció dels/les
tutors/es del pràcticum en la
formació inicial.
Col·labora amb el professorat del
centre
en
l’organització
del
pràcticum

i

3.- Presenta l’alumnat a la
directora, als/les tutors/es i al
Cicle corresponent.

PRÀCTIQUES
D´INTERVENCIÓ
ACOMPANYADA

Intervé puntualment a l’aula amb la
supervisió del/la tutor/a i el
seguiment i reflexió del/la tutor/a de
les pràctiques.

Facilita espais i temps per a poder
analitzar situacions
d’aprenentatge, i de gestió d’aula i
de centre.

Dissenya la unitat de programació,
amb el suport dels/les dos/dues
tutors/es.

Fa el seguiment del pràcticum.

Participa en les activitats del centre
(sortides, visites, tallers...)

Acorda intervencions puntuals de
l’alumnat
del
pràcticum
i
reflexionar al respecte.

Aplica la formació didàctica i
pedagògica en el disseny de les
unitats de programació

Justifica les decisions que es
prenen a l’aula.

Facilita la recerca de materials
idonis per treballar a l’aula

Facilita els criteris per a la
selecció de continguts i la proposta
de materials per realitzar les
activitats i l’avaluació

Facilita la preparació de les
unitats
de
programació
en
col·laboració amb els/les tutors/es
del centre.

Motiva a l’alumnat en pràctiques
per treballar en equip entre el/la
tutor/a del centre, el/la tutor/a
de la universitat i els docents del
centre.

Proposa espais de discussió i debat
sobre el que es pretén que
aprengui l’alumnat
del centre.,
(competències,
continguts,
activitats …) i concretar els
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FUNCIONS DELS AGENTS IMPLICATS EN LA FASE DE PRÀCTIQUES
Implica l’estudiant en pràctiques
en el procés d’avaluació.

Executa la unitat de programació
dissenyada
Fa el seguiment i l’avaluació.

PRÀCTIQUES
D’INTERVENCIÓ
AUTÒNOMA

Actua com a professor/a responsable
del grup classe, prenent les decisions
que correspongui per gestionar l’aula
amb la supervisió del/la mestre/a
tutor/a.

Facilita
que
l’estudiant
en
pràctiques , el/la tutor/a del
centre i el/la tutor/a de la
universitat, tinguin espai i temps
per valorar l’activitat de l’aula i
analitzar quins aspectes podrien
millorar i com ho farien.

Reflexiona conjuntament i valorar
l’aplicació
de
la
unitat
de
programació que l’estudiant del
pràcticum ha desenvolupat a
classe.

Avalua el pla de treball

Avalua la gestió del grup del
pràcticum.

criteris d’avaluació.
Impulsa activitats i projectes de
treball en el
que hi hagin de
participar
i/o
col·laborar
el
professorat del centre i el de la
universitat
Supervisa el dissenyi i aplicació de
la unitat de programació
Reflexiona al voltant de les
intervencions dels estudiants de
pràctiques
Els acompanya en l’elaboració de la
memòria.

Participa en les reunions del centre.
Fa reflexió compartida (tutoria i
grup).
Elabora una memòria resum del
període de pràctiques i de la seva
intervenció a l’aula.

FINALITZACIÓ DE LES
PRÀCTIQUES

Fa l’autoavaluació
justificada.

reflexionada i

Valora del període de pràctiques i
proposar aspectes de millora

Revisa
els
acords
amb
la
universitat per al proper curs si
s’escau
Valora el període de pràctiques i
proposar aspectes de millora
Fa la memòria del curs

Avalua el pràcticum en el centre
Avalua el model d’ organització
Valorar del període de pràctiques i
proposar aspectes de millora.

Comparteix l’avaluació de de
pràctiques amb el/la tutor/a del
centre.
Comparteix l’avaluació del Pla de
treball amb el/la tutor/a i el/la
coordinador/a del centre
Valora del període de pràctiques i
proposar aspectes de millora

