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INTRODUCCIÓ
L'objectiu d'aquest projecte és informar els estudiants i els responsables i tutors dels centres d'Educació
Infantil de 0-3 anys dels principals aspectes que defineixen les pràctiques de segon curs de la Titulació de
Grau en Educació Infantil i del Doble Grau en Educació Infantil i Educació Primària del CESAG.
El període de pràctiques significa per als estudiants un moment privilegiat per conèixer la realitat educativa
i té com a finalitat establir ponts entre els coneixements, teòrics i pràctics, que es van adquirint en l'àmbit
acadèmic, i els que es construeixen a l'àmbit professional. Es necessita la integració d'ambdós
coneixements (teòrics i relacionats amb l'experiència) i això requereix marcs de diàleg en què han de
participar els estudiants, el professorat dels centres i el professorat del CESAG.
Les pràctiques en centres escolars suposen un pes important i obligatori en el currículum dels Estudis de
Grau. A més, l'estudiant que realitza una estada en pràctiques té l'oportunitat de reflexionar sobre la
realitat educativa, contrastant-la amb la teoria apresa, aprèn a resoldre problemes, a treballar en equip, a
comunicar-se de forma eficaç amb companys i alumnes, etc. El fet d'haver viscut una situació real li
proporciona, a més, un bagatge molt útil per al desenvolupament de la seva professió.
El plantejament de les Pràctiques, en les Titulacions de Mestre en Educació Infantil i de Doble Grau en
Educació Infantil i Primària del CESAG, centre adscrit a la Universitat Pontifícia de Comillas, preveu que
els estudiants es vagin introduint progressivament en els centres educatius.
El Pràcticum permet als estudiants, confirmar la seva vocació i la seva capacitat professional, prendre
consciència de les seves fortaleses i de les seves debilitats i, amb l'ajuda dels seus tutors, prendre
decisions de millora en relació al seu desenvolupament professional i personal.
Els mòduls en els qual estan integrades les Pràctiques dels Estudis de Grau en Educació Infantil i Doble
Grau en Educació Infantil i Primària troben la seva correspondència en el bloc de formació bàsica de
l'ordre ECI / 3854/200 7, i l'ordre ECI / 3857/2007.
La finalitat d'aquests mòdul és formar els estudiants en l'àmbit professional en centres d'Educació Infantil
(cicles 0-3 i 3-6) i d'Educació Primària. Suposa la progressiva posada en pràctica de les competències
genèriques, específiques comunes i específiques de la titulació que els estudiants aniran desenvolupant
en les diferents assignatures.
Les Pràctiques II (0-3), amb una assignació de 9 ECTS, tenen com a finalitat que els estudiants coneguin
la realitat dels centres d'Educació Infantil en el cicle 0-3 anys de manera que, en tornar a la dinàmica de
les seves classes a la Universitat, puguin arribar a comprendre més profundament els temes que s'estan
tractant en les diferents assignatures.
Per a la realització de les Pràctiques II, el CESAG haurà signat el corresponent conveni amb els centres
educatius col·laboradors de manera que la presència dels estudiants estigui regulada i s'afavoreixi el
treball col·laboratiu.
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El projecte que es presenta a continuació té com a finalitat guiar l'estudiant i els seus tutors en les tasques
que han de realitzar al llarg del segon període de Pràctiques en un centre d'Educació Infantil. Durant
aquest període de temps, l’estudiant en Pràctiques, estarà acompanyat per un mestre tutor del centre i
sota la supervisió d'un professor del CESAG.

1. REQUISITS PREVIS
Encara que no hi ha requisits preestablerts per a la realització dels diferents períodes de Pràctiques
s'aconsella haver superat de forma satisfactòria les Pràctiques anteriors i haver cursat l'assignatura
d’Autonomia Personal i Salut Infantil i estar cursant o haver cursat l'assignatura de Currículum i Didàctica a
l’Educació Infantil.

2. COMPETÈNCIES I RESULTATS D'APRENENTATGE QUE L'ESTUDIANT
ADQUIREIX AL MÒDUL
Les competències i els resultats d'aprenentatge que els estudiants han de desenvolupar al llarg de les
Pràctiques II, explicitades en el pla d'estudis de la Universitat de Comillas, són les següents:
a) Competències Genèriques
Instrumentals
CGI3. Capacitat d'organització i planificació
RA1: Planifica el seu treball personal d'una manera viable i sistemàtica
RA2: S'integra i participa en el desenvolupament organitzat d'un treball en grup
CGI4. Habilitats de gestió de la informació provinent de fonts diverses
RA1: Utilitza diverses fonts en la realització dels seus treballs
RA2: Cita adequadament aquestes fonts
RA3: Incorpora la informació al seu propi discurs
CGI6. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua
RA1: Expressa les seves idees de forma estructurada, intel·ligible i convincent
RA2: Intervé davant d'un grup amb seguretat i soltesa
RA3: Escriu amb correcció
RA4: Presenta documents estructurats i ordenats
Personals
CGP7. Habilitats interpersonals
RA1: Utilitza el diàleg per col·laborar i generar bones relacions
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RA2: Mostra capacitat d'empatia i diàleg constructiu
CGP8. Treball en equip
RA1: Participa de manera activa en el treball de grup compartint informació, coneixements i
experiències
RA2: S'orienta a la consecució d'acords i objectius comuns
CGP9. Capacitat crítica i autocrítica
RA1: Analitza el seu propi comportament cercant la millora de les seves actuacions
RA2: Es mostra obert a la crítica externa sobre les seves actuacions
RA3: Detecta i identifica incoherències, mancances importants i problemes en una situació donada
CGP10. Compromís ètic
RA1: Adequa la seva actuació als valors propis de l’humanisme i la justícia
RA2: Mostra una conducta coherent amb els valors que ensenya
RA6: Es preocupa per les conseqüències que la seva activitat i la seva conducta pot tenir en els
altres
Sistèmiques
CGS11. Capacitat d'aprendre
RA1: Es mostra obert i interessat per noves informacions
RA2: Canvia i adapta els seus plantejaments inicials a la llum de noves informacions
RA3: Mostra curiositat per les temàtiques tractades més enllà de la qualificació
RA4: Estableix relacions i elabora síntesi pròpies sobre els continguts treballats
CGS12. Capacitat per adaptar-se a noves situacions
RA1: Manté el dinamisme i el control en situacions de pressió de temps, desacord, oposició o
adversitat
RA2: Aplica coneixements i formes d'actuació contrastades en situacions conegudes a altres que
són noves o inesperades
CGS13. Habilitat per treballar de forma autònoma
RA1: Realitza els seus treballs i la seva activitat necessitant només unes indicacions inicials i un
seguiment bàsic
RA2: Cerca i troba recursos adequats per sostenir les seves actuacions i realitzar els seus treballs
RA3: Amplia i aprofundeix en la realització dels seus treballs
CGS14. Preocupació per la qualitat
RA1: S'orienta a la tasca i als resultats
Competències específiques
b) Competències específiques comunes
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CEC1. Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels
processos d'ensenyament i aprenentatge en l'etapa d'Educació Infantil en particular.
RA3. Identifica en situacions específiques quins són els factors que estan afectant a l'aprenent en
el seu procés educatiu i en determina el grau d'influència.
CEC3. Capacitat per organitzar l'ensenyament utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris,
transversals i multidisciplinaris adequats a l'etapa d'Educació Infantil
RA1. Planifica les seves activitats educatives considerant que els continguts estan vinculats amb
altres continguts d'una determinada assignatura i amb els d'altres disciplines.
RA3. Estableix procediments d'avaluació que identifiquen la integració de sabers.
CEC6. Capacitat per utilitzar l'avaluació com a element regulador i promotor de la millora de
l'ensenyament i de l'aprenentatge.
RA1. Introdueix de forma explícita el sistema d'avaluació en la planificació del seu ensenyament i
és conscient del valor que té tant per al progrés de l'aprenentatge com per a la millora dels
processos educatius.
CEC7. Capacitat per desenvolupar la seva tasca educativa en el marc d'una educació inclusiva
RA1. Considera que els èxits educatius han de tenir en compte a tots els alumnes en la mesura
que aquests siguin capaços d'assolir-los.
CEC10. Capaç de tenir una imatge realista de si mateix i d'autoregular-se.
RA1. Descriu amb certa objectivitat aspectes positius i negatius de si mateix com a persona i com
a futur docent.
RA3. Mostra acceptació i confiança en relació amb les seves principals característiques personals.
CEC11. Capacitat per assumir la necessitat de desenvolupament professional continu, mitjançant
l'autoavaluació de la pròpia pràctica.
RA1. Participa de forma activa en el seu procés de formació inicial com a docent.
RA3. Autoavalua la seva activitat docent en les seves múltiples vessants: instructiva, relacional,
institucional, etc.
CEC12. Capaç de generar expectatives positives sobre l'aprenentatge i el progrés integral de
l'infant.
RA1. Valora amb precaució les dades negatives provinents dels alumnes que induirien
expectatives negatives i procura que no es tradueixin en conductes docents negatives per a ells.
RA2. Comunica amb les seves accions que confia en la capacitat de tots i cada un per aprendre el
màxim possible en funció de les pròpies possibilitats.
CEC13. Capaç d'assumir la dimensió cristiana de la vida i d'actuar d'acord amb ella.
RA3. Concep la seva acció educativa en continuïtat amb el manament de l'amor al proïsme i la
seva percepció és com un "ser per als altres".
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CEC14. Coneixements bàsics de la professió docent.
RA1. Maneja les revistes i publicacions periòdiques de referència entre el professorat a Espanya.
CEC16. Capacitat per generar noves idees (creativitat) en el desenvolupament de la seva tasca
educativa
RA1. Enumera diverses solucions o alternatives davant algun problema educatiu.
c) Competències específiques del títol
CEIN59. Adquirir un coneixement pràctic de l'aula de zero a sis anys i de la gestió de la mateixa
RA1: Assisteix amb puntualitat al centre de pràctiques en les dates i horaris que té assignats i la
resta d'activitats establertes en el seu programa personal de Pràcticum.
RA2: Observa, dóna suport i col·labora en la preparació i desenvolupament dels diferents tipus
d'activitats d'ensenyament aprenentatge que realitza a l'aula el seu mestre-tutor durant el curs
acadèmic fins assolir progressivament al llarg dels quatre anys d'aquests estudis la suficient
competència per poder realitzar-les amb autonomia sense la intervenció del seu mestre-tutor.
RA3: Determina i organitza els espais, materials didàctics, mobiliari, equips informàtics i temps
tenint en compte el principi d'atenció a la diversitat i, si s'escau, la integració d'alumnes amb
necessitats educatives especifiques.
CEIN60. Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula de l'etapa d'Educació
Infantil, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que
faciliti l'aprenentatge i la convivència
RA1: En la seva interacció personal i didàctica amb els alumnes, pares i altres membres de la
comunitat educativa escolar sap escoltar amb empatia i comunicar-se amb respecte, sinceritat,
congruència i autenticitat personal.
RA2: Aplica correctament les tècniques bàsiques de modificació de conducta a l'aula i les
estratègies de mediació per atendre els problemes habituals de comportament i els conflictes en
les relacions entre els alumnes d'aquestes edats.
RA3: Planifica activitats específiques en el marc de l'Acció Tutorial per afavorir el
desenvolupament socioafectiu i l'educació en valors dels alumnes adaptades als factors
sociocontextuals del centre i a les característiques psicoevolutives individuals i del grup.
CEIN61. Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i
aprenentatge, mitjançant el domini de les tècniques i les estratègies necessàries en el període de
zero a sis anys.
RA1: Porta un registre personal de cadascun dels seus alumnes on recull per escrit les
observacions i informacions disponibles sobre aquells aspectes que són rellevants per al procés
educatiu.
RA2: Dissenya l'avaluació dels diferents tipus d'aprenentatges dels seus alumnes atenent les
capacitats recollides en el currículum d'educació infantil aplicant criteris pedagògics en la selecció
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de les estratègies, els instruments i les tècniques utilitzades entre les quals destaca l'observació
directa i sistemàtica.
CEIN62. Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre d'Educació Infantil.
RA2: Dissenya activitats lúdiques per al desenvolupament en els infants de les capacitats
recollides en el currículum de l'etapa, d'acord amb les teories del joc i amb les característiques del
moment evolutiu en què es trobi l’infant.
CEIN63. Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la
pràctica, amb especial atenció als factors propis del període 0-6
RA1: Orienta les seves actuacions professionals seguint les directrius establertes en els
documents que organitzen la institució (Caràcter Propi, Reglament de Règim Interior, Projecte
Educatiu de Centre, etc.) en què està integrat i col·labora amb els professionals i membres de la
comunitat educativa amb els quals es relaciona durant el seu període de pràctiques.
RA2: Respecta i aplica els principis ètics i deontològics de la professió de mestre en el
desenvolupament de la seva activitat com a alumne en pràctiques, d'acord amb les normatives i
procediments establerts en el seu centre educatiu.
RA3: Autoavalua les pròpies competències socioemocionals per al desenvolupament de les seves
funcions professionals com a mestre, identificant les àrees susceptibles de millora i contrastant les
seves valoracions tant amb el seu mestre-tutor al centre educatiu com amb el seu tutor-supervisor
de la Universitat.
CEIN65. Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnes de 0-3 anys i de 3-6
anys
RA1: Implementa estratègies i tècniques per afavorir una freqüent, propera i afectuosa
comunicació interpersonal amb els seus alumnes i una relació social entre ells respectuosa amb
els principis ètics, fonamentades en els principis de la pedagogia del joc, la teoria del
desenvolupament de la intel·ligència emocional i social, i de l'educació intercultural.
RA2: En l'organització de les activitats d'ensenyament-aprenentatge aplica correctament diferents
formes d'agrupament dels alumnes a l'aula que afavoreixin tant processos d'aprenentatge
cooperatiu com el treball personal en un clima de concentració i silenci.
RA3: S'expressa verbalment amb claredat en un llenguatge assequible per ser escoltat i comprès
pels alumnes d'aquestes edats (0-3 anys) d'acord amb els diversos contextos socioculturals,
adoptant un to de veu i una expressió corporal que transmet seguretat en si mateix, confiança i
respecte personal a l'alumne.
Els continguts que s'han de treballar al llarg de les pràctiques són els següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Característiques del centre educatiu i del seu entorn.
Característiques evolutives dels infants.
Col·laboració i participació amb les famílies i altres agents socials.
Organització i gestió del grup classe.
Educació, salut i higiene com a forma de vida.
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f.
g.

Estratègies metodològiques del primer cicle d'EI.
Elaboració d'una Carpeta d’Aprenentatge (Documentació i elaboració d'informes)

3. CALENDARI DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Les Pràctiques II estan ubicades al segon curs i tercer curs dels estudis de grau i tenen una assignació de
9 ECTS. Això suposa una dedicació de 270 hores repartides de la manera següent: 210 hores d'activitats
de treball presencial en el centre de pràctiques, 19 hores de pràctiques presencials en el CESAG
(seminaris i tutories) i 41 hores de treball autònom no presencial.
El CESAG estableix un valor de 30 hores de dedicació per ECTS.
El treball presencial es distribueix de la manera següent:
Pràctiques externes (210 hores): a raó de 6 hores per dia, 5 dies a la setmana, al llarg de 7 setmanes de
permanència en un centre educatiu. De les 6 hores diàries de permanència al centre, 5 suposen treball a
l'aula i 1 està destinada a la planificació i avaluació de treballs, preparació de material, etc.
Seminaris (10 hores): es realitzarà 1 seminari informatiu d'orientació inicial, 6 seminaris formatius
d'orientació abans d'iniciar les Pràctiques i 3 seminaris de Presentació d’Experiències en acabar les
Pràctiques.
Tutories (9 hores): al llarg del temps en què els estudiants estaran realitzant les seves pràctiques les
tutores del CESAG han d'acudir un mínim de dues vegades als centres educatius per mantenir entrevistes
conjuntes amb els mestres tutors i els estudiants. La finalitat és revisar els aspectes que es van treballant,
poder fer observacions conjuntes i, especialment, recollir informació sobre el nivell que van aconseguint
els estudiants en el desenvolupament de les seves competències. Els estudiants i els tutors de centres
poden posar-se en contacte per correu electrònic o per telèfon amb les tutores del CESAG per resoldre
dubtes o problemes que sorgeixin. En aquestes visites als centres de pràctiques les tutores del CESAG
realitzaran tutories amb els alumnes per tal de poder-los fer una retroalimentació dels treballs que vagin
lliurant. A més, els alumnes durant el període de Pràctiques acudiran al CESAG cada dimarts de 18 a 19
hores excepte les setmanes de visita de les tutores al centre de Pràctiques.
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Durada
Les Pràctiques II començaran el dia 7 de gener de 2021 i finalitzaran el dia 19 de febrer del 2021.
Els estudiants de grau en Educació Infantil romandran durant tot el període de pràctiques en una aula
d'Educació Infantil, en el cicle 0-3, sota la supervisió d'un tutor responsable diplomat o graduat en
Magisteri, que tingui com a mínim tres anys d'experiència docent, que s'encarregarà d'introduir-los en el
centre i a l'aula amb la finalitat que coneguin la seva dinàmica i puguin tenir el màxim d'experiències.
A causa que les Pràctiques només tenen una durada de 7 setmanes, l’alumne en pràctiques no rotarà i per
tant tendrà durant tot el període de Pràctiques una aula i un tutor de referència. No obstant això, es
demana que l’alumne tengui l’oportunitat de fer de suport en diversos moments de les seves pràctiques a
altres aules de diferent nivell d’edat. D’aquesta manera, l’alumne podrà tenir una visió de les
característiques dels infants i de les activitats educatives dirigides a infants de les diferents edats que
integren el cicle.
La puntualitat i l'assistència diària al centre educatiu són obligatòries de tal manera que, si algun dia
l'estudiant no les pot complir, ho ha de comunicar amb la major brevetat possible als seus tutors i ha de
presentar el corresponent justificant.
Es considera falta justificada una malaltia que impedeixi desenvolupar activitats laborals, o posi en perill de
contagi als infants del centre, o la malaltia o mort d'algun familiar en primer o segon grau.
A partir de tres dies sense assistir al centre, sempre per motiu justificat, haurà de recuperar totes les faltes.
Per cada dia que falti sense causa justificada se li rebaixarà mig punt la nota global a més d'haver-la de
recuperar. Més de tres retards sense causa justificada suposaran una rebaixa de mig punt per cada dia a
la nota global del Pràcticum.

4. FUNCIONS DE LES PERSONES IMPLICADES
Coordinadora de centres: Joana Mas
Coordinadora acadèmica: Maria Suñé i Joana Mas
Responsables del Pràcticum 0-3 d'Educació Infantil: Margalida Calafat i Joana Mas.
Tutors de centres educatius: aquells que anomena la Direcció de cada centre (es concretaran a la fitxa
de sol·licitud de practicants).
La coordinadora de centres del CESAG té la funció de mantenir relació amb els centres de pràctiques
per concretar les places que poden oferir i el perfil d'estudiant que els interessa acollir. Resol i atén els
problemes que puguin sorgir abans, durant i després de les pràctiques respecte al centre i als estudiants,
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informa a les persones implicades dels centres educatius dels objectius, funcions i tasques que s'han de
desenvolupar durant les pràctiques i aporta la informació que farà possible una reflexió crítica sobre els
centres col·laboradors a la memòria final.
La coordinadora acadèmica del CESAG revisa el projecte de pràctiques amb els diferents tutors,
participa a les sessions informatives sobre la realització de les pràctiques, coordina i supervisa les accions
dels diferents tutors perquè s'estableixi el màxim de coherència en les diferents actuacions dels tutors i en
els criteris de valoració del Pràcticum, coordina els diferents seminaris, recull els suggeriments que facilitin
la millora, avalua el desenvolupament de les pràctiques i elabora la memòria anual que presenta a la
Direcció del CESAG.
Les professores tutores del CESAG tenen la funció de programar els continguts de les pràctiques
conjuntament amb la coordinadora acadèmica i preparar els elements necessaris per al seu
desenvolupament.
Abans d'iniciar les pràctiques, n’informen als seus estudiants de la finalitat i de les tasques que s'han de
realitzar.
Durant les pràctiques, orienten els estudiants en les seves dificultats, es coordinen amb els tutors dels
centres educatius i revisen la tasca que realitzen els estudiants a l'escola mitjançant visites als centres de
pràctiques, coordinen i participen en els seminaris de seguiment de forma conjunta amb els professors que
els imparteixen i atenen qualsevol consulta sobre incidències durant el període de pràctiques o sobre
l'informe final que han de realitzar. També elaboraran un acta de cada reunió de coordinació que
mantinguin amb els tutors i tutores dels centres, i amb els propis alumnes (seminaris, tutories en grup o
individuals). A més de la seva redacció, se’n responsabilitzaran del seu arxiu i conservació, donat que per
poder vetllar per un adequat procés de seguiment, s’haurien de poder consultar en qualsevol moment.
Quan les pràctiques han finalitzat, avaluen el treball final dels estudiants i realitzen una valoració general
de la seva experiència, amb la presentació d'un informe sobre el funcionament de tot el procés a la
coordinadora acadèmica.

Els estudiants en pràctiques:
Abans de les pràctiques: a través de diversos seminaris se'ls informa sobre el Pla de Pràctiques (el seu
sentit, ètica i deontologia professional, projectes a desenvolupar, criteris d'avaluació ...). L'assistència a
aquests seminaris és obligatòria. La no assistència sense causa justificada suposarà la penalització d'un
punt en la nota global de les Pràctiques. Tant si el motiu està justificat com si no, l'estudiant no pot iniciar
les Pràctiques II sense haver rebut les orientacions dels seminaris amb la seva tutora del CESAG.
Durant les pràctiques: han de mantenir una actitud positiva, professional i d'integració al centre educatiu i
de relació amb el professorat, els infants i el personal no docent, esperant un treball responsable i amb
disposició a realitzar les experiències amb una ment oberta. S'han d'integrar en la dinàmica del centre
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educatiu i, en la mesura de les seves possibilitats, participar-hi i s’han d’implicar activament en les
activitats que s’hi realitzin. S'han de posar d'acord amb el seu tutor perquè els faciliti el que necessitin per
poder observar el funcionament del centre i de l'aula, sobre el qual hauran de reflexionar. Han de poder
participar en les experiències que els permetin adquirir les competències associades al Pràcticum i han
d'assistir als Seminaris obligatoris i a les Tutories al CESAG en què siguin convocats.
Cal que acceptin les normes de funcionament del centre educatiu (Reglament de Règim Intern, PEC i
caràcter propi del centre) i que mantinguin en tot moment una actitud de respecte cap a les persones que
els atenguin, tenint en compte els suggeriments que rebin. Han de manifestar un comportament ètic que
va més enllà de "complir el que els manen". S’han d'esforçar per mantenir un comportament assertiu i
actuar responsablement davant de si mateixos i davant els altres.
Després de les pràctiques: han de participar obligatòriament en les tutories i en els seminaris de
presentació d'experiències i lliurar la Carpeta d’Aprenentatge de Pràctiques als seus tutors en la data
prevista. També han de presentar els suggeriments que considerin que poden millorar les Pràctiques II a
les seves respectives tutores del CESAG i a la coordinadora acadèmica.

El mestre-tutor del Centre de Pràctiques:
Abans de les pràctiques: ha de conèixer el Projecte de Pràctiques i la seva funció com a tutor i ha d'estar
informat sobre la tasca que ha de realitzar amb els estudiants.
Durant les pràctiques: ha d'orientar l'estudiant en els aspectes que requereixi, ajudar-lo en la seva
inserció en el centre i en la dinàmica de la classe. També ha de realitzar el seu seguiment i intercanviar
informació i coordinar-se amb la professora tutora del CESAG. És important que informi a la tutora del
CESAG de qualsevol incident que ocorri en el transcurs de les pràctiques des del primer moment en què
ho observi. A l'annex 4 d'aquest projecte s’indiquen algunes de les tasques que ha de realitzar amb els
estudiants en pràctiques.
Després de les pràctiques: haurà d'aportar una avaluació global del procés de l’alumne o practicant
(veure annex 2) i realitzar conjuntament amb el coordinador del seu centre (veure annex 3) una valoració
del Projecte de Pràctiques del CESAG amb la finalitat de contribuir amb la seva visió a la millora del
Projecte.

5. PLA DE TREBALL DE L'ESTUDIANT A LES PRÀCTIQUES
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Els estudiants matriculats a les Pràctiques II d'Educació Infantil i Doble Grau en Educació Infantil i
Educació Primària han de romandre al centre escolar i a l'aula assignats, tots els dies de cada setmana
des del 7 de gener de 2021 fins al 19 de febrer del 2021.
Al llarg del curs, els estudiants hauran d'assistir a 9 tutories i a 10 seminaris obligatoris. Aquests seminaris
tenen la finalitat d'orientar, establir un espai de diàleg, reflexió i debat entre els estudiants i els tutors sobre
diferents aspectes de la tasca de mestre d'educació infantil i les tasques del Projecte que s'han de realitzar
i presentar.
La no assistència als seminaris i tutories sense causa justificada suposarà la rebaixa de mig punt a la nota
global del Pràcticum per cadascuna de les faltes no justificades. La Comissió de Pràctiques, valorarà en
cada cas, les circumstàncies per les quals l'alumne no ha pogut assistir al seminari, a l'hora d'aplicar la
penalització establerta.
El cronograma dels seminaris és el següent:
*Seminaris abans del període de Pràctiques
Tema
Orientació Inicial: Les Bones Pràctiques

Responsables

El Diari de Pràctiques

Tutores CESAG

Estimulació del Llenguatge

Tutores CESAG

Estimulació Musical

Tutores CESAG

Tècniques assertives

Tutores CESAG

Tècniques assertives

Tutores CESAG

El Dossier de Pràctiques

Tutores CESAG

Tutores CESAG

Data
2 d’octubre de
2020 a les 14h.
16 d’octubre de
2020 a les 14h.
23 d’octubre de
2020 a les 14h.
6 de novembre
de 2020 a les
14h.
13
de
novembre de
2020 a les 14h.
20
de
novembre de
2020 a les 14h.
27
de
novembre de
2020 a les 14h.

*Tutories durant el període de Pràctiques
Tema
Lloc /Responsables
CESAG/
Tutores CESAG
Comentar incidències en relació a l’inici de les

Data
12 de gener de
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pràctiques. Dubtes en relació a la Carpeta
2021 a les 18h.
d’Aprenentatge.
Centre de Pràctiques/ Tutores 18-24 de gener
Supervisió del procés de Pràctiques.
CESAG
de 2021
Dubtes en relació a la Carpeta d’Aprenentatge.
Dubtes en relació a la Carpeta d’Aprenentatge
Supervisió del procés de Pràctiques.
Dubtes en relació a la Carpeta d’Aprenentatge.

CESAG/ Tutores CESAG

26 de gener de
2021 a les 18h.
CESAG/ Tutores CESAG
2 de febrer de
2021 a les 18h.
Centre de Pràctiques/ Tutores 8-14 de febrer
CESAG
de 2021
CESAG/ Tutores CESAG
16 de febrer de
2021 a les 18h.

*Tutories després del període de Pràctiques
Tema
Supervisió del procés de Pràctiques

CESAG

Lloc /Responsables

Dubtes en relació a la Carpeta d’Aprenentatge.

CESAG

Dubtes en relació a la Carpeta d’Aprenentatge.

CESAG

Data
24 de març de
2021 a les 11h.
3 de març de
2021 a les 11h.
10 de març de
2021 a les 11h.

*Seminaris després del període de Pràctiques:
Tema
Presentació d’Experiències

Responsables

Presentació d’Experiències

Tutores CESAG

Presentació d’Experiències

Tutores CESAG

Tutores CESAG

Data
14 d’abril de
2021 a les 11h.
21 d’abril de
2021 a les 11h.
28 d’abril de
2021 a les 11h.

Els treballs que s’aniran fent al llarg de les pràctiques han de quedar documentats en una Carpeta
d’Aprenentatge. No obstant això, durant el temps en què transcorrin les pràctiques, els estudiants han de
lliurar una sèrie d’evidències d'aprenentatge en relació al treball d'observació i pràctiques a l'aula que
vagin realitzant. Aquestes s'han de lliurar a les tutores en la data establerta perquè se'ls pugui tornar
retroalimentació de tots els aspectes que puguin millorar. (Veure taula pàgines 29-31)
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Les pràctiques es desenvoluparan d'acord a les fases següents:
1. Orientació inicial a la Universitat
Abans d'iniciar les pràctiques, els estudiants hauran d'assistir a un Seminari d'Orientació Inicial en què
se’ls informarà sobre qüestions deontològiques i sobre el treball en un centre 0-3. Se’ls explicarà el pla de
treball i posteriorment es duran a terme 6 seminaris més en els quals s'aprofundirà en el coneixement de
les eines i la metodologia. L'assistència és obligatòria i, en cas de no poder assistir (sempre per causa que
s'ha de justificar), s'han de posar en contacte amb la seva tutora del CESAG per demanar la informació
que necessitin. La no assistència suposarà sempre una penalització a la nota global.
2. Estada al centre
Les pràctiques s'iniciaran amb la presentació i integració de l'estudiant en el centre per conèixer la seva
estructura, funcionament, context social en què s'ubica i possibilitats que ofereix la pràctica professional.
El primer contacte amb la complexa realitat escolar li ha de permetre conèixer el seu funcionament i fer
una anàlisi crítica ja que no existeix una ensenyança genèrica sinó una situació concreta d'ensenyança.
Ha de mantenir una actitud d'observació reflexiva i constructiva ja que les experiències que viurà li serviran
per anar formant progressivament la seva personalitat docent, acompanyat per les seves tutores.
Durant la seva estada, l'estudiant s'anirà integrant en la dinàmica del centre i de l'aula, relacionant-se i
col·laborant amb el seu tutor.
Els continguts que es treballaran en la Carpeta d’Aprenentatge de les Pràctiques II queden concretats en
l’apartat següent.

ELS ALUMNES HAN DE REALITZAR LES TASQUES SEGÜENTS DURANT EL PERÍODE DE
PRÀCTIQUES EN EL CENTRE D’EI (0-3):
APARTAT A:
A- Un treball d’aplicació de 4 tècniques assertives durant les situacions de comunicació que poden
donar-se al llarg del Període de Pràctiques per tal de poder practicar i assolir competències socials
i comunicatives.
*Les tècniques assertives que han d’aplicar-se, s’explicaran a dos Seminaris dedicats a aquesta temàtica
que s’impartiran durant el mes de novembre. Es facilitarà bibliografia al respecte.
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*De totes les tècniques explicades durant els Seminaris, dues d’aquestes s’hauran de treballar de forma
obligatòria (s’especificaran en el seu moment) i les altres dues podran ser escollides per l’alumne.
AVALUACIÓ:
-Les tasques d’aquest apartat es valoraran a través dels criteris següents:
.-En relació al contingut:
.-Descripció del context i de la situació comunicativa en la qual s’ha identificat la possible aplicació de
la tècnica. (0’3)
.-Adequació a la seqüència i les pautes donades per a realitzar cada una de les tècniques. (0’3)
.-Exemples originals (no repetir els exemples explicats als seminaris o presentar exemples molt
semblants). (0’2)
.-En relació als aspectes formals:
.-Redacció en primera persona tal com s’indica a les pautes donades. (0’1)
.-Redacció correcte sense faltes d’ortografia i expressió. (0’1)
*Extensió: 1 pàgina per tècnica.
Cada una de les tècniques serà puntuada de l’1 al 10. Per poder aprovar aquest apartat la mitjana de les
notes ha de ser igual o superior a 5.
Recuperació Convocatòria de Juliol: L’alumne ha de repetir les tècniques que tingui suspeses i aplicar-les
dins el context comunicatiu de la seva vida quotidiana. No obstant això, la puntuació màxima de les
tècniques que es repeteixin serà d’un 5.
APARTAT B:
B- Un treball d'observació, anàlisi i reflexió sobre la gran importància educativa i no només
assistencial que tenen les rutines, en el primer cicle d'Educació Infantil, com a punt de partida per
atendre les necessitats i interessos dels nins durant la infància. Aquest treball es complementarà
amb una sèrie d'intervencions directes a l'aula. L’alumne ha d’escollir treballar una d’aquestes tres
rutines.
*- En relació a la rutina d'higiene personal: L'alumne després d'uns dies d'observació, s’ha
d’implicar en la rutina del canvi de bolquer. Ha de reflexionar sobre com la vivència d'aquesta rutina li ha
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permès establir moments individuals de comunicació amb els nins i així anar creant un vincle afectiu amb
ells. Ha de documentar i presentar evidències de la realització d'aquesta rutina amb un infant de l'aula.
*- En relació a la rutina d'alimentació: L'alumne ha d'observar com es realitza aquesta rutina i ha
de participar-hi tan aviat com sigui possible. En aquest cas, haurà de reflexionar sobre com es duu a terme
i les estratègies que poden afavorir aquest moment. Ha de presentar evidències sobre les estratègies
seguides amb un infant de l'aula.
*- En relació a la rutina de descans: L'alumne ha d'anar col·laborant de forma progressiva en el
desenvolupament d'aquesta rutina. Ha d'analitzar com aquesta es duu a terme i reflexionar sobre les
estratègies que serien adients per afavorir-la. Després ha de presentar evidències sobre les estratègies
seguides a nivell general amb el grup d’infants de l'aula o amb un infant en particular.
* L'alumne a partir de l'observació de com es duen a terme aquestes rutines, l'autoobservació quan hi
col·labori, l'anàlisi de la seva pròpia pràctica i la recerca de documentació, haurà d'elaborar una sèrie de
criteris que li permetin anar fent una valoració rigorosa i objectiva de la rutina escollida.
AVALUACIÓ:
-La tasca d’aquest apartat es valorarà a través dels criteris següents:
.-Els tres primers apartats que s’han de presentar per al primer lliurament són:
.-Apartat B1: Descriure com es duu a terme en el Centre de Pràctiques la rutina que s’ha elegit.
(Extensió: 1 pàgina).
Es valorarà:
.-Que la descripció sigui clara i ordenada. (1’5p)
.-Que es descriguin els aspectes més rellevants des del punt de vista educatiu en relació a la
rutina. (1’5p)
.-Apartat B2: Recerca bibliogràfica sobre què s’entén com una bona pràctica en relació a la rutina
treballada. A l’hora de redactar l’apartat s’ha de reflectir com a mínim la consulta de tres fonts
bibliogràfiques. (Extensió: Mínim 4 pàgines; Màxim 6 pàgines).
Es valorarà:
.- El nombre de fonts bibliogràfiques usades i la qualitat de la informació aportada. (1p)
.- La citació de les fonts bibliogràfiques dins el text i a la bibliografia final. (1p)
.- La redacció de l’apartat (estructuració i lligam de la informació recollida). (1p)
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.-Apartat B3: Presentació d’un Pla d’Acció que l’alumne pugui dur a terme a l’escoleta per tal de
poder enriquir i/o millorar la rutina. (Extensió: 1 pàgina)
Es valorarà:
.-El nombre i la qualitat de les estratègies proposades. (2p)
.-La qualitat de les evidències presentades per justificar la implementació del Pla d’Acció. (2p)
*La valoració dels apartats (B1, B2 i B3) suposarà un 50% de la nota total de l’apartat B i s’han de
presentar al primer lliurament.
.-Apartat B4: Explicació de com s’ha implementat el Pla d’Acció abans proposat.
Es valorarà:
.-L’estructuració i claredat a l’hora d’explicar com s’ha implementat el Pla d’Acció. (3p)
.-La qualitat de les evidències presentades que demostrin la implementació del Pla d’Acció. (4p)
.-Apartat B5: Reflexió i crítica constructiva sobre el que ha suposat dur a terme el Pla d’Acció, a nivell
personal i en relació als infants (beneficis educatius, obstacles, dificultats, etc).
Es valorarà:
.-La capacitat d’anàlisi i reflexió. (3p)
*La valoració d’aquests dos apartats (B4 i B5) serà d’un 50% de la nota total de l’apartat B
*L’apartat estarà aprovat sempre i quan la nota sigui igual o superior a 5.
*Per poder aprovar l’apartat B la mitjana de la nota final de l’apartat (B1, B2 i B3) i de l’apartat (B4 i B5) ha
de ser igual o superior a 5.
Recuperació Convocatòria de Juliol: L’alumne ha de repetir les tasques dels apartats que estiguin
suspensos. Cal tenir en compte que suspendre l’apartat B4 comportarà tornar al centre de pràctiques per
poder recuperar la part pràctica. La puntuació màxima dels apartats que es repeteixin serà d’un 5.

APARTAT C:
C- Un treball relacionat amb l’àmbit de l’estimulació sensorial (manipulació i experimentació),
l’estimulació del llenguatge i l’estimulació musical. De les propostes següents, l’alumne ha
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d’escollir-ne una i ha de dissenyar la planificació, l’execució i l’avaluació d’una sessió d’un dels
àmbits esmentats.
*A l’hora de presentar les propostes a la tutora, s’ha de seguir el següent guió de treball:
1-Justificació de la proposta. Explicar perquè s’ha elegit realitzar cada una de les propostes i justificar a
nivell teòric (utilitzant bibliografia adient i citant de forma adequada) la importància de dur a terme
propostes d’aquest tipus amb els infants d’educació infantil.
2-Formulació dels objectius i continguts didàctics. Els objectius han d’estar formulats correctament, han de
ser clars, han de fer referència a les tres àrees i han d’estar adaptats a l’edat dels infants. Els continguts
didàctics han d’estar ben definits i han d’incloure conceptes, procediments i actituds.
3-Capacipat de globalitzar: En aquest apartat cal exemplificar un moment de l’activitat en què es reflecteixi
el treball de forma globalitzada. És un moment adequat per explicar com s’han treballat les tres àrees i/o
les diferents intel·ligències. Es recorda que es demana exemplificar de forma concreta i a nivell pràctic un
dels moments més rellevants de l’activitat en aquest aspecte.
4-Recursos d’espai i temps. Recursos materials i humans. Agrupaments que s’han realitzat.
5-Metodologia: En aquest apartat s’ha d’explicar com s’ha desenvolupat la pràctica i també com s’han
tengut en compte els principis bàsics de la metodologia infantil.
6-Avaluació:
*Avaluació dels alumnes:
-En aquest apartat cal formular indicadors d’avaluació a partir dels objectius didàctics. Cal dissenyar
instruments per poder avaluar els aprenentatges dels infants.
Cal també, explicar si els infants han aconseguit o no tots i cada un dels objectius que s’han programat.
S’ha de justificar l’explicació mitjançant les evidències pertinents. S’ha de recollir informació sobre el nivell
assolit pels infants en referència als objectius plantejats.
*Avaluació de l’activitat:
-Planificació, desenvolupament i avaluació.
*Autoavaluació:
-Reflexió sobre la pròpia acció didàctica.
7-Propostes de millora: Plantejament dels canvis i millores que es podrien introduir si es tornàs a fer la
pràctica.
8-Bibliografia: Es valorarà la qualitat de les fonts consultades.
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*Evidències: cada una de les propostes ha d’anar acompanyada de les respectives evidències que poden
ser:
-Transcripcions de les converses realitzades per exemple en els moments d’assemblea o guia i orientació
de les activitats.
-Fotografies que reflecteixin aspectes significatius dels diferents moments o situacions treballades.
Aquestes sempre han d’anar acompanyades d’un peu de foto per documentar la seva rellevància a nivell
educatiu.
-Graelles de recollida d’informació elaborades.
-Seqüències d’aprenentatge observades.
-Gravacions analitzades.
*En el primer lliurament del dia 19 de gener s’ha de presentar una planificació de l’activitat d’estimulació
que l’alumne ha elegit dur a terme. Aquest ha de seguir el guió de treball descrit anteriorment presentant
cada un dels apartats el més desenvolupats possible perquè la tutora del CESAG pugui fer una
retroalimentació i orientar la implementació i avaluació.
*En el segon lliurament del dia 12 de febrer cal presentar la planificació, la implementació i l’avaluació
d’una sessió de l’activitat d’estimulació elegida.
*El lliurament definitiu es realitzarà el dia 26 de març quan es presenti la carpeta d’aprenentatge final, en el
qual l’alumne haurà pogut fer modificacions en funció del feed-back rebut per la tutora del CESAG.
AVALUACIÓ. Cada una de les experiències serà valorada finalment d’acord a la ponderació
següent, sempre tenint en compte els criteris especificats en el guió anterior:
1-Justificació de la Proposta: 1 punt
2-Formulació dels objectius i continguts didàctics: 1 punt
3-Capacipat de globalitzar: 1 punt
4-Recursos d’espai i temps.1 punt
Recursos materials i humans. 1 punt
Agrupaments que s’han realitzat. 0’5 punts
5-Metodologia: 1 punt
4-Avaluació:
*Avaluació dels alumnes: 1
*Avaluació de l’activitat: 0’5 punts
*Autoavaluació: 0’5 punts
5-Propostes de millora: 0’5 punts
6-Bibliografia:0’5 punts
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*Evidències: 0’5 punts
Aquesta activitat serà valorada amb una nota de l’1 al 10. Per aprovar aquest apartat la nota obtinguda ha
de ser igual o superior al 5.
Recuperació convocatòria de juliol: Cal tenir en compte que suspendre aquest apartat pot comportar, si
així ho decideix la tutora, tornar al centre de pràctiques per poder refer i recuperar els aspectes pràctics no
assolits. En aquest cas la puntuació màxima serà d’un 5.
APARTAT D:
D- El Diari de Pràctiques.
.-Realització d’un diari de pràctiques durant tot el període de Pràctiques
.-Síntesi i reflexió final sobre el diari de pràctiques.
*La realització d’aquest apartat s’explicarà en un seminari abans de començar el Període de Pràctiques i
també es facilitarà bibliografia al respecte en el dossier de fotocòpies.
El diari reflexiu ha de recollir informació cada setmana i es poden tenir en compte les preguntes següents
a nivell orientatiu:
Quina meta t'havies proposat per aquest dia de pràctiques?
Quins objectius s'han pretès treballar a l'aula?
Consideres que s'han assolit?
Com t'ha afectat avui, a nivell emocional, l'experiència a l'aula?
Què has descobert sobre tu mateix i sobre la professió de mestre?
Has tengut alguna dificultat en el centre? De quin tipus? Com s'ha resolt?
Quines estratègies emprades pel mestre-tutor t’han cridat especialment l'atenció? Per què?
Hi ha hagut algun episodi que voldries destacar, algun aprenentatge que t’ha resultat especialment
valuós?
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Quin ha estat el teu paper en el dia d'avui? Com t'has sentit? Quins elements t’han generat més
satisfacció? I menys?
Quins punts forts has descobert en tu mateixa? Quines debilitats manifestes?
*Es farà un lliurament el 28 de gener del qual s’obtindrà retroalimentació per part de la tutora del CESAG.
*A la carpeta d’aprenentatge final s'ha d'incloure una síntesi de tots els aprenentatges realitzats a través
de la realització del diari de pràctiques (no ha de sobrepassar els cinc fulls).
AVALUACIÓ:
-La tasca d’aquest apartat es valorarà a través dels criteris següents:
.-Que mostri reflexions sobre diferents aspectes de caràcter curricular, relacional i personal. Les
descripcions només s’han d’incloure per donar suport a les reflexions. (2p)
.-Que plantegi interrogants sobre el que suposa la tasca de mestre al primer cicle d’EI. (1p)
.-Que manifesti la capacitat de relacionar la teoria i la pràctica. (1p)
.-Que manifesti la capacitat de fer crítica constructiva. (2p)
.-Que mostri la capacitat per fer noves propostes i ampliar el punt de mira en funció del que s’ha
experimentat. (2p)
.-Que el format s’adapti a les pautes donades, la redacció manifesti claredat, el vocabulari sigui
adequat, ampli i ric i l’ortografia correcta. (2p)
APARTAT E:
E- Un treball d'Auto-observació
-L’alumne a través de l'aplicació de la tècnica DAFO haurà de reflexionar sobre com ha anat evolucionant
a nivell personal i professional al llarg del període de Pràctiques. Aquesta tècnica li permetrà analitzar una
sèrie de variables: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, sorgides, superades, adquirides o en
procés de canvi al llarg de les Pràctiques.
*L’explicació d’aquest apartat es realitzarà al seminari d’orientació inicial i es proporcionarà una graella que
es penjarà al Campus per a la realització de la DAFO.
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AVALUACIÓ:
-Les tasques d’aquest apartat es valoraran a través dels criteris següents:
En relació a la DAFO es valorarà:
.-La capacitat de l’alumne per interrogar-se i aprofundir en cada un dels apartats (Debilitats,
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats).
.-La reflexió sobre les qüestions plantejades per la tutora en la retroalimentació de la DAFO inicial.
.-La capacitat de reflexió sobre com han evolucionat les (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i
Oportunitats) al llarg del període de pràctiques, així com també si s’han modificat o n’han sorgit de noves.

APARTAT F:
F- Autoavaluació:
-L’alumne ha de complimentar l’annex d’autoavaluació de l’estudiant no només amb nota numèrica sinó
també amb una reflexió i explicació del perquè de la nota a cada ítem.
AVALUACIÓ:
En relació a l’autoavaluació mitjançant el qüestionari, es valorarà:
.-La justificació analitzada i reflexionada que dona l’alumne en relació a la nota numèrica que
s’atorga a cada ítem del qüestionari. En base a això, es mantindrà o modificarà la nota numèrica atorgada
per l’estudiant i es traurà la mitjana final.

Abans de realitzar qualsevol acció didàctica és convenient que l'estudiant llegeixi, analitzi i reflexioni sobre
la planificació i programació didàctica que el docent d'educació infantil ha realitzat prèviament per
reflexionar sobre els elements didàctics, curriculars i educatius que hi intervenen.
Per adequar-se a l'etapa i cicle en què s'està treballant, l'estudiant ha de tenir en compte el fet que
l'activitat ha de ser globalitzada i ha de tenir present els principis bàsics de l’Educació Infantil (activitat, joc,
interès, etc.)
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Les propostes didàctiques hauran d’estar basades en uns objectius i hauran d'anar acompanyades d'una
explicació de les estratègies d'intervenció (metodologia) i d'una explicació de l'organització i gestió del grup
classe, que posen de manifest les seves habilitats en aquests aspectes.
Les activitats didàctiques han de plantejar una recollida d'informació constant perquè facin possible la
reflexió sobre la pròpia acció docent i conèixer l'evolució dels aprenentatges dels infants. Per
tant, l'avaluació és un element clau del procés educatiu de manera que no es considerarà vàlida la
proposta si no inclou els moments i les formes en què es va a recollir aquesta informació.
En cas que es prenguin registres audiovisuals en què surtin infants, l'estudiant s'haurà d'haver assegurat
que el centre disposa dels permisos dels pares. Si no és així, les fotografies han de presentar-se de tal
forma que no es puguin reconèixer els infants.
La tutora del CESAG valorarà el treball final d'acord al grau en què s'ajusta als criteris següents:
-Les accions didàctiques es realitzen a partir d'una revisió de les programacions del tutor del centre
educatiu i a partir d'una avaluació inicial.
-S’aporten observacions sobre l'actuació del mestre tutor (instruccions, activitats, seqüències més
freqüents a l'aula, normes, sancions, afectivitat, ...) en els moments en què s’han fet les activitats sobre les
quals presenta evidències.
-S’inclouen descripcions contextualitzades de la dinàmica del grup classe en el moment en què es
realitzen les activitats que posin de manifest les relacions que s'hi estableixen i el seu funcionament
(comportament dels infants, nivell de participació en les activitats, dificultats...)
-L'estudiant reflexiona sobre la pròpia pràctica (sensacions, emocions, autocontrol) en referència a l'acció
didàctica aportada.
-L’estudiant aporta informació dels avanços aconseguits pels infants.
-Hi ha una proposta de noves formes de fer d'acord a les reflexions en referència a altres moments en què
s'ha realitzat l'activitat o s’ha vist com la realitzava el seu tutor.
3. Tutories i seguiment a la Universitat

Les professores del CESAG estaran en contacte freqüent amb els tutors dels centres educatius i amb els
estudiants en pràctiques. Des del CESAG entenem que la tutoria és, possiblement, la font d'aprenentatge
més important per a l'estudiant en pràctiques. Durant les tutories es pretén que els estudiants tinguin
l'oportunitat de reflexionar sobre les experiències de pràctiques i aprendre de forma vicària a través de les
experiències dels seus companys.
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Amb aquesta finalitat, s'establiran canals de comunicació eficient a través de correu electrònic, i visites als
centres educatius, de manera que l'estudiant se senti acompanyat en tot moment en la seva tasca.
Sempre que ho necessitin, els estudiants poden contactar amb la seva tutora del CESAG via correu
electrònic per resoldre dubtes o fixar la data de contacte personal però, a més, la tutora del CESAG haurà
de visitar almenys 2 vegades als estudiants en els centres de pràctiques . El cronograma i les tasques que
han de fer les tutores en les seves visites als centres educatius queda fixat de la forma següent:
Tutoria
1a

2a

3a

Setmana del ...

Finalitat
Donar-se a conèixer en el centre educatiu i explicar el
Del 4 al 10 de gener de projecte de pràctiques als tutors.
2021
Posar-se a la disposició de la direcció, coordinació i tutors
dels centres educatius per resoldre dubtes o donar-los
Contacte telefònic o via suport en la formació dels estudiants (correu electrònic,
correu electrònic
telèfon de contacte i horari de disponibilitat).
Del 18 al 24 de gener de Revisar el funcionament de les pràctiques i el treball dels
2021
estudiants.
Tenir especial cura en demanar informació sobre el seu
comportament, integració en la dinàmica del centre,
l'evolució del seu rol docent, (actituds, procediments,
Primera visita
tècniques i recursos) i de les seves competències.
(presencial o telemàtica) Fer els suggeriments que es considerin oportuns.
Resoldre els dubtes dels estudiants.
Del 8 al 14 de febrer de Revisar el treball del practicant (actituds, procediments,
2021
tècniques, estratègies i recursos utilitzats).
Respondre els dubtes i problemes que hagin sorgit.
Revisar el funcionament de les Pràctiques.
Segona visita
Respondre els dubtes i problemes que hagin sorgit.
(presencial o telemàtica)
Recollir els suggeriments dels directors, coordinadors i
tutors del centre en referència al pla de pràctiques i a la
informació i el suport que ha rebut per part del CESAG en la
seva tasca com a tutor.
Establir una data per al lliurament de l'informe d'avaluació
de l'alumne practicant.
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4. Seminari final. Presentació d'experiències
En la data establerta, els estudiants han de presentar una mostra de la seva experiència en els centres de
pràctiques a la resta de companys de curs. Les presentacions es faran de forma oral i és recomana que
vagin acompanyades de dramatitzacions, fotografies, música, expressió corporal, PowerPoint, etc.
Abans de fer la presentació, s’ha de lliurar per escrit el següent:
Títol de l'experiència
Centre escolar i nivell d'edat en el qual s'ha dut a terme.
Autor del treball
Descripció de com es desenvoluparà la presentació.
Descripció dels recursos que s’utilitzaran
Descripció detallada del transfons educatiu del que es presenta.
Aquesta presentació serà avaluada tenint en compte els aspectes següents:
•
•
•
•
•
•

Capacitat de comunicació clara i satisfactòria.
Format de presentació que afavoreixi la comprensió del que s’exposa.
Ordre en l'exposició dels continguts.
Capacitat per transmetre els beneficis educatius que ha suposat l'experiència.
Ús adequat del temps de què es disposa per fer l'exposició.
Originalitat i creativitat de l’experiència presentada.

6. CARPETA D’APRENENTATGE SOBRE EL TREBALL DE PRÀCTIQUES I
CRITERIS D'AVALUACIÓ
És el document en el qual els estudiants han d'anar reflectint el procés d'aprenentatge durant el període de
pràctiques. Per fer-ho, han d'haver recollit de manera sistemàtica i rigorosa tot allò que reflecteixi els seus
aprenentatges a través de les activitats realitzades.
L'execució ha de ser rigorosa i ha d'estar ajustada a les normes d'elaboració acadèmica. Ha de reflectir la
reflexió de l'estudiant sobre la seva pràctica i la seva progressiva construcció del seu perfil professional.
La carpeta d’aprenentatge final ha de recollir el conjunt d'evidències que posen de manifest els
aprenentatges adquirits de forma individual. Seran aspectes expositius, reflexius, crítics i valoracions
personals sistematitzades de manera adequada. És important posar en evidència la consciència de les
pròpies emocions sorgides en situacions d'aprenentatge i l'esforç fet per contenir-les, gestionar-les o
tolerar segons sigui el cas. Ha d'incloure així mateix l'autoavaluació en la qual s'ha de reflexionar sobre els
aprenentatges que s'han adquirit tant al centre educatiu com a través de les tutories i els seminaris, sobre
la seva actitud i participació, les tasques desenvolupades i el grau de compromís i implicació durant el
període de pràctiques així com també sobre l'esforç realitzat.
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La Carpeta d’Aprenentatge és el document que han de lliurar a la tutora del CESAG com a resultat escrit
de l'experiència en el Pràcticum.
El format de la carpeta d’aprenentatge final ha de seguir l'estructura següent:
- Portada amb les dades d'identificació: nom, assignatura, curs, data de lliurament, nom de la tutora del
CESAG que ha supervisat les seves pràctiques.
-Índex amb els apartats següents:
DIARI I MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES:
1.-Anàlisi DAFO (Auto-observació):
Reflexionar sobre les qüestions plantejades en la retroalimentació per les tutores en relació a la DAFO
inicial i afegir les noves fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats que hagin sorgit durant el període de
pràctiques.

2.- Autoavaluació de l’alumne (Qüestionari d’autoavaluació):
Complimentar l’annex d’autoavaluació de l’estudiant no només amb nota numèrica sinó també amb una
reflexió i explicació del perquè de la nota a cada ítem.

3.-Recollida i anàlisi de la pràctica a l’aula (Diari de Pràctiques):
Síntesi i reflexió sobre el diari de pràctiques. També cal lliurar el Diari que s’ha anat realitzant al llarg del
período de Pràctiques.

4.-Intervenció Directa (Autoobservació):
-Apartat A: tasques relacionades amb les tècniques assertives per a l’assoliment de competències socials
i comunicatives. (4 tasques de caràcter obligatori).

5.-Informe final:
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Proposta de millora en relació al Projecte de Pràctiques: L’alumne ha de realitzar una crítica constructiva
de les tasques que ha hagut de dur a terme en el Projecte de les Pràctiques II, plantejant de manera
reflexionada suggeriments per millorar aquest Projecte.

OBSERVACIÓ DE LA PRÀCTICA DE L’ALUMNE EN LES DIVERSES ACTIVITATS DE LES SESSIONS
DE SUPERVISIÓ:

1.-Intervenció Directa:
-Apartat B: tasques relacionades amb les rutines d’aula: alimentació, higiene i descans. (1 tasca de
caràcter obligatori).

-Apartat C: tasques relacionades amb l’estimulació sensorial (manipulació i experimentació) i/o amb
l’estimulació del llenguatge i musical. (1 tasca a elegir de caràcter obligatori de la qual s’han de dur a terme
2 sessions com a mínim).

La valoració del Diari i Memòria de Pràctiques quedarà desglossada de la forma següent:
Fases del Diari i Tasques
Memòria
de
Pràctiques

Anàlisi DAFO

Tècnica per analitzar una sèrie
de
variables:
debilitats,
amenaces,
fortaleses
i
oportunitats,
sorgides,
superades, adquirides o en
procés de canvi al llarg de les
Pràctiques.
Cal realitzar una DAFO abans
de l’inici del període de
pràctiques i llavors després de
finalitzar aquest.

Data
lliurament

de Data
lliurament
definitiu

-Primer
lliurament: 1 de
desembre de
2020.

de Ponderació

26 de març de 15%
2021
a
la
carpeta
d’aprenentatge
final.

Qüestionari d’autoavaluació.
26 de març de 26 de març de 15%
L’alumne s’ha d’autoavaluar 2021
a
la 2021
a
la
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Autoavaluació de responent a cada ítem del carpeta
l’alumne
qüestionari i s’ha d’atorgar una d’aprenentatge
nota numèrica que ha de final.
justificar per escrit a través d’un
anàlisi i reflexió.
Diari de Pràctiques.

-Primer
lliurament:

A-Tasques relacionades amb
les Tècniques d’assertivitat per
a l’assoliment de competències
socials i comunicatives. (Cal
treballar quatre tècniques).

-Primer
lliurament: 28 de
gener de 2021.
Cal presentar
una de les
tècniques.

Seminari Final

Presentació d’Experiències.

El 12 d’abril de
2021 cal lliurar
per escrit el que
es farà a la
presentació
(seguint
les
pautes donades)

Informe final

Aspectes formals i lingüístics

Es tendran en
compte en totes
les
tasques
lliurades

Recollida
i
anàlisi de la
pràctica a l’aula

Intervenció
directa
(autoobservació)

carpeta
d’aprenentatge
final.

26 de març de 25%
2021
a
la
carpeta
28 de gener de d’aprenentatge
final.
2021.
26 de març de 20%
2021
a
la
carpeta
d’aprenentatge
final,
cal
presentar
la
resta de les
tècniques.
Les dates de 10%
presentació
seran: 14, 21 i
28 d’abril de
2021.

Es tendrà en
Propostes de millora en relació compte l’anàlisi i
la reflexió sobre
al Projecte de Pràctiques
el que s’aporta.
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La valoració de l’observació de la pràctica de l’alumne en les diverses activitats de les sessions de
supervisió quedarà desglossada de la forma següent:

Fases

Tasques

Data
lliurament

de Data
lliurament
definitiu

de Ponderació

B-Tasques relacionades amb -Primer
26 de març de 15%
les rutines d’aula: alimentació, lliurament:
2021
a
la
higiene i descans. (Cal treballar
carpeta
una de les tres rutines).
26 de gener de d’aprenentatge
final.
2021.

Intervenció
directa

Cal presentar
l’apartat
B1
(descripció),
l’apartat
B2
(recerca
bibliogràfica) i
l’apartat
B3
(proposta
d’enriquiment o
millora).
C-Tasques relacionades amb -Primer
l’àmbit de l’estimulació sensorial lliurament:
i /o l’estimulació del llenguatge i
musical. (Cal elegir un dels 19 de gener.
àmbits i realitzar tres sessions
d’aquest).
Cal presentar
una planificació
de l’activitat de
l’àmbit
d’estimulació
que s’ha elegit.

Es presentarà la
resta d’apartats
que conformen
la
tasca
(apartats B4 i
B5).

26 de març de 15%
2020
a
la
carpeta
d’aprenentage
final.

-Segon
lliurament: 12 de
febrer de 2021.
Cal

presentar
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una
sessió
planificada,
implementada i
avaluada
de
d’àmbit
d’estimulació
elegit.

La data de lliurament de la carpeta d’aprenentatge final queda fixada per dia 26 de març de 2021.

Sancions: L’incompliment de diferents aspectes obligatoris tendrà repercussió en la valoració global del
Pràcticum restant puntuació de la manera següent:
- Mig punt per cada dia que falti en el centre de pràctiques sense justificar la causa.
- Mig punt per cada dia que arribi tard al centre de pràctiques, després de tres retards, sense justificar
la causa.
- No complir l'horari acordat durant més de tres dies suposarà no poder continuar cursant el Pràcticum.
- Mig punt per cada seminari sense assistir al CESAG sense justificar la causa.
- Mig punt per cada tutoria sense assistir al CESAG sense justificar la causa.
-Tota evidència que no sigui lliurada en la data prevista, sense causa justificada, no serà qualificada
amb una nota superior a 5.
- Mig punt si l'estudiant no lliura la carpeta d’aprenentatge en la data prevista. En aquest cas,
l’estudiant disposa de 10 dies per fer el lliurament (en cas de tenir un motiu justificat) si vol ser avaluat
a la convocatòria de juny. Si la carpeta d’aprenentatge final no es lliura en la data establerta, sense
causa justificada, l'alumne haurà d'esperar a la convocatòria extraordinària de juliol per lliurar-la.
*La coordinadora acadèmica juntament amb les tutores de pràctiques valoraran en cada cas i situació
si són o no justificables les causes que puguin presentar els alumnes a l’hora de justificar el no
compliment del que es disposa en aquest Projecte de Pràctiques.
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7. PAUTES DE PRESENTACIÓ DE LA CARPETA D’APRENENTATGE
Ha d'incloure l'índex al principi.
Tot allò que surti del que es demana estrictament en el treball s'haurà d'adjuntar al final
com a annexos (fotografies, fotocòpies ...).
• Els annexos han d'estar en connexió amb allò que es tracta en el treball com a
complement i, per tant, s'haurà d'indicar el moment de la consulta.
• La bibliografia s'ha de citar al final de tot el treball.
• Totes les pàgines han d'estar numerades.
•
•

S'aconsella utilitzar:
• Marge superior i inferior: 2,5 cm.
• Marge esquerre per enquadernacions: 3 cm.
• Sagnat dels subparàgrafs: 2,5 cm.
• Marge superior, principi del capítol: 5 cm.
• Marge dret: 2,5 cm.
• S'aconsella que el text de la feina estigui justificat; tipus de lletra, Times New Roman o
Arial, grandària 12.
• Interlineat senzill o 1,5.
El treball i els annexos han d'estar paginats.
Cal recordar que s’ha de deixar un espai doble entre els diferents paràgrafs per facilitar-ne la lectura.

8. SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL TREBALL DE PRÀCTIQUES

CATEGORIES AVALUADES

AGENT
AVALUADOR

INSTRUMENT

VALORACIÓ

Nivell d'adquisició de
competències a l'aula

Mestre Tutor

Escala de valoració

30%

Diari i Memòria de Pràctiques

Tutor CESAG

Informe
carpeta
d’aprenentatge
40%

Observació de l’alumne

-Tutor CESAG
-Alumne
practicant

Informe
carpeta
30%
d’aprenentatge

les
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S’acorda que a cada un d’aquests instruments l’alumne obtingui una qualificació mínima de 5 per poder
superar les pràctiques. Així mateix s’estableix que l’avaluació realitzada pels tutors de centres de
pràctiques no serà en cap cas recuperable, mentre que la realitzada pels tutors del CESAG i els alumnes
es podria recuperar a la convocatòria extraordinària.
A causa que la matrícula de l'assignatura Pràctiques II inclou dues convocatòries, la tutora del CESAG
decidirà les tasques que l'estudiant haurà de refer per presentar-se a la convocatòria següent.
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ANNEXOS
1.

GUIA PER A L'AUTOAVALUACIÓ DE L'ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES

Nom del mestre - tutor: _______________________________________________________________
Nom del centre educatiu: ________________________________________________________________
Població: _____________________________________________________________________________
Nom de l'alumne practicant: ____________________________________________________________
Nom del professor / tutor del CESAG: ______________________________________________________
Cal que l'estudiant reflexioni sobre el nivell d'adquisició de les competències associades al pràcticum,
aportant evidències que justifiquin el seu nivell d'adquisició i valorant numèricament (de l’1 al 10).
Competències
Valoració
1-La capacitat de planificar el seu treball diari i les propostes didàctiques d'una manera viable
i sistemàtica, consensuant amb la deguda antelació amb el tutor d'aula les seves
intervencions.
2-La capacitat per dissenyar les activitats i tasques especificades en el Projecte de Pràctiques
II, tenint en compte les característiques del moment evolutiu en què es troben els infants i les
seves necessitats i interessos.
3-La capacitat per implementar estratègies i tècniques per afavorir una freqüent, propera i
afectuosa comunicació interpersonal amb els seus alumnes i una relació social entre ells
respectuosa, fonamentades en els principis de la pedagogia del joc, la teoria del
desenvolupament de la intel·ligència emocional i social, i de l'educació intercultural.
4-La capacitat per expressar-se verbalment amb claredat en un llenguatge assequible per ser
escoltat i comprès pels alumnes d'aquestes edats (0-3 anys), adoptant un to de veu i una
expressió corporal que transmet seguretat en si mateix, confiança i respecte personal a
l'alumne.
5-La capacitat de relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre d'Educació
Infantil en el qual realitza les pràctiques.
6-La capacitat per col·laborar de forma progressiva amb el tutor d'aula i anar aplicant
coneixements i formes d'actuació observades en situacions conegudes i posteriorment a
altres que són noves o inesperades.
7-La capacitat per generar noves idees (creativitat) en el desenvolupament de la seva tasca
educativa, proposant diverses solucions o alternatives davant algun problema educatiu sense
interferir en la dinàmica d'aula.
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8-La capacitat per desenvolupar la tasca educativa en el marc d'una educació inclusiva,
generant expectatives positives sobre l'aprenentatge i el progrés integral de l'infant i confiant
en la capacitat de tots i cada un d'ells d'aprendre el màxim possible en funció de les pròpies
possibilitats.
9-La capacitat per utilitzar l'avaluació en les seves propostes didàctiques com a element
regulador i promotor de la millora de l'ensenyament i de l'aprenentatge, realitzant registres
personals dels alumnes on recull per escrit les observacions i informacions disponibles sobre
aquells aspectes que són rellevants per al procés educatiu.
10-La capacitat d’analitzar i autoavaluar el seu propi comportament, sent conscient i
acceptant les seves fortaleses i debilitats i cercant la millora de les seves actuacions,
mostrant-se obert a la crítica constructiva externa.
11-La capacitat de mantenir una conducta coherent amb els valors que ensenya donant
exemple.
12-La capacitat per respectar i aplicar els principis ètics i deontològics de la professió de
mestre en el desenvolupament de la seva activitat com alumne en pràctiques, d'acord amb
les normatives i procediments establerts en el seu centre educatiu.
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2. GUIA PER A L'AVALUACIÓ DE L'ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES (TUTOR DEL CENTRE ESCOLAR)
Nom del mestre - tutor: _____________________________________________________________
Nom del centre educatiu: ________________________________________________________________
Població: _____________________________________________________________________________
Nom de l'alumne practicant: ____________________________________________________________
Nom del professor-supervisor: ____________________________________________________________
Nivell en què l'estudiant en pràctiques ha adquirit les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
competències següents
1- La capacitat de planificar el seu treball diari i les propostes
didàctiques d'una manera viable i sistemàtica, consensuant amb la
deguda antelació amb el tutor d'aula les seves intervencions.
2-La capacitat per dissenyar les activitats i tasques especificades en
el Projecte de Pràctiques II, tenint en compte les característiques del
moment evolutiu en què es troben els infants i les seves necessitats i
interessos.
3-La capacitat per implementar estratègies i tècniques per afavorir una
freqüent, propera i afectuosa comunicació interpersonal amb els seus
alumnes i una relació social entre ells respectuosa, fonamentades en
els principis de la pedagogia del joc, la teoria del desenvolupament de
la intel·ligència emocional i social i de l'educació intercultural.
4-La capacitat per expressar-se verbalment amb claredat en un
llenguatge assequible per ser escoltat i comprès pels alumnes
d'aquestes edats (0-3 anys), adoptant un to de veu i una expressió
corporal que transmeti seguretat en si mateix, confiança i respecte
personal a l'alumne.
5-La capacitat de relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i
del centre d'Educació Infantil en el qual realitza les pràctiques.
6-La capacitat per col·laborar de forma progressiva amb el tutor d'aula
i anar aplicant coneixements i formes d'actuació observades en
situacions conegudes i posteriorment a altres que són noves o
inesperades.
7-La capacitat per generar noves idees (creativitat) en el
desenvolupament de la seva tasca educativa, proposant diverses
solucions o alternatives davant algun problema educatiu sense
interferir en la dinàmica d'aula.
8-La capacitat per desenvolupar la seva tasca educativa en el marc
d'una educació inclusiva, generant expectatives positives sobre
l'aprenentatge i el progrés integral de l'infant i confiant en la capacitat
de tots i cada un d'ells d'aprendre el màxim possible en funció de les
pròpies possibilitats.
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9- La capacitat per utilitzar l'avaluació en les seves propostes
didàctiques com a element regulador i promotor de la millora de
l'ensenyament i de l'aprenentatge, realitzant registres personals dels
alumnes on recull per escrit les observacions i informacions
disponibles sobre aquells aspectes que són rellevants per al procés
educatiu.
10-La capacitat d’analitzar i autoavaluar el seu propi comportament,
sent conscient i acceptant les seves fortaleses i debilitats i cercant la
millora de les seves actuacions, mostrant-se obert a la crítica
constructiva externa.
11-La capacitat de mantenir una conducta coherent amb els valors
que ensenya donant exemple.
12-La capacitat per respectar i aplicar els principis ètics i deontològics
de la professió de mestre en el desenvolupament de la seva activitat
com alumne en pràctiques, d'acord amb les normatives i procediments
establerts en el seu centre educatiu.
a. Considera que la formació de l’alumne en pràctiques és adequada
per al desenvolupament de la seva activitat professional?
b. Quina és la seva opinió sobre les competències i habilitats
mostrades per l’alumne en el desenvolupament de la seva activitat?
c. Considera que l’alumne en pràctiques pot tenir capacitats
adequades per una correcta integració i desenvolupament en una
institució com la seva?
d. Considera que el perfil professional de l’alumne s’adapta al
demandat per la societat/empresa o institució per aquesta professió?

Valoració quantitativa (nota de l'1 al 10) del treball realitzat per l'alumne practicant
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Valorarem i agrairem també els aclariments o comentaris que ens puguin ajudar a entendre la puntuació
quantitativa atorgada.
Valoració qualitativa
Capacitats que ha desenvolupat l'estudiant:

Limitacions en el seu desenvolupament professional:

Aspectes que necessita millorar:

Document elaborat per María Suñé Vela i Joana Mas Sureda amb la col·laboració de les Tutores de les Pràctiques II

41

Pràctiques II (0-3). Grau en Educació
Infantil i Doble Grau en E. Infantil i
E. Primària
3.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES DEL CESAG PELS MESTRES TUTORS I
ELS COORDINADORS DELS CENTRES COL·LABORADORS.

Ja que el nostre desig és de millora contínua, agrairíem la seva col·laboració a l'hora de valorar aquesta
experiència en referència a les Pràctiques II dels estudiants de Grau en Educació Infantil i Doble Grau en
Educació Infantil i Primària del CESAG.
Esperem que ens pugui ser d'utilitat en la nostra labor de formar mestres responsables i conscients de la
transcendència de la tasca educativa.
Nom del tutor que aporta aquesta valoració: _________________________________________________
Nom del coordinador que aporta aquesta valoració: ___________________________________________
Nom del centre educatiu: ________________________________________________________________
Població: _____________________________________________________________________________
Curs 2020-2021
-Punts forts del Projecte de Pràctiques II que han seguit els estudiants del CESAG al seu centre educatiu.

-Aspectes del Projecte que s'haurien de millorar.

-Dificultats amb les quals s'han trobat durant el temps en què ha acollit els practicants en el seu centre.
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-Propostes de millora en relació al proper curs.

Document elaborat per María Suñé Vela i Joana Mas Sureda amb la col·laboració de les Tutores de les Pràctiques II

43

Pràctiques II (0-3). Grau en Educació
Infantil i Doble Grau en E. Infantil i
E. Primària

4. SUGGERIMENTS PER AL TUTOR DEL CENTRE EDUCATIU
Algunes de les tasques que els tutors del centre educatiu han de fer amb els estudiants en pràctiques són:
• Facilitar-los el coneixement del centre educatiu, dels companys de treball i de l'organització
general.
• Familiaritzar-los amb els grups d’infants.
• Mostrar-los els recursos de què disposa el centre.
• Comunicar-los les normes generals de funcionament del centre perquè les puguin complir.
• Donar-los a conèixer les programacions, els projectes i motivar-los perquè aportin reflexions.
• Ajudar-los a relacionar-se amb els infants.
• Ajudar-los a observar i valorar tot el que succeeix a l'aula.
• Proporcionar-los dades, materials, opinions i reflexions rellevants per a l’acte educatiu.
• Ajudar-los a passar d'una pràctica guiada a una pràctica autònoma.
• Encarregar-los petites tasques: construcció d’algun material, dinamitzar moments, etc.
• Animar-los a planificar algun tema, activitat o experiència.
• Ajudar-los a mostrar-se segurs en el manteniment de la responsabilitat i l'esforç dels alumnes cap
al treball escolar.
• Comentar-los les seves actuacions.
• Fer possible que es vagin responsabilitzant progressivament del funcionament de la classe.
• Mantenir contacte freqüent via correu electrònic o telèfon amb la tutora del CESAG per tal de
mantenir-la informada de qualsevol incidència que es pugui produir i posar remei el més aviat
possible.
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