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1.

PRESENTACIÓ DEL DOSSIER

La informació continguda en aquest dossier es vincula amb les pràctiques que els alumnes del
doble grau en Educació Infantil i Primària cursen durant el seu cinquè curs, i que es realitzen a
l’etapa d’Educació Primària. En aquest dossier es fa referència als següents aspectes:
característiques d’aquest procés, desenvolupament de les pràctiques, avaluació i criteris de
qualificació, temporalització de les pràctiques i orientacions per a l’elaboració de les evidències i
del diari de pràctiques.
La informació continguda en el present document parteix del Document Marc per a les pràctiques
d’Educació, i del Document Marc per a les pràctiques d’Educació Primària, i respecta les condicions
establertes a les corresponents guies docents (veure apartat 6 del present document). Per altra
banda, és obligatori consultar l’entorn virtual de pràctiques, on es troba tota la documentació amb
caràcter informatiu i formatiu.
Es recorda que la gestió de les pràctiques implica la presentació obligatòria de documents de
diversa naturalesa, exigits per l’Administració Educativa1. Els alumnes obtindran informació
respecte de quina documentació han de lliurar i dels terminis per fer-ho, a través de correu
electrònic i/o entorn virtual. La no presentació d’algun d’aquests documents suposarà la no
acceptació dels instruments d’avaluació.
Pel que fa al paper de l’alumne en les pràctiques, es seguirà l’establert al Document Marc. En tot
cas, s’espera de l’alumne una incorporació activa i progressiva a les funcions docents en la seva
plenitud, molt més enllà de la necessària funció d’observació per conèixer la realitat i poder-s’hi
adaptar. Es preveu que l’alumnat participi al màxim de la vida a l’aula, planificant, dissenyant i
valorant propostes educatives ajustades a l’aula i a l’escola, i participant de tot el que això suposi
dia a dia.
Els alumnes tenen oberta la possibilitat de cooperar, tant en termes de treball dins l’escola, com
fora d’aquesta. Això podria suposar, fins i tot, la realització d’evidències conjuntes, sempre i quan
la tutora n’estigui informada i hagi donat el seu consentiment. Aquesta cooperació podria produirse entre alumnes que estan a una mateixa escola, però també entre alumnes que realitzen les
seves pràctiques en escoles distintes.

1

La persona responsable de recollir i presentar aquesta documentació és Ana Core.
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2.

CONTEXTUALITZACIÓ

Les pràctiques del Grau en Educació Primària per alumnes que cursen la doble titulació parteix de
la base que els alumnes han estat immersos en processos de formació com a docents, als quals
s’ha tingut l’oportunitat d’adquirir i desenvolupar competències docents diverses, així com de
conèixer l’etapa d’educació infantil a centres escolars distints, tant en el primer com en el segon
cicle. Això significa que l’alumne està en condicions d’abordar un procés de formació com a docent
de primària que en realitat no parteix de zero, donat l’esquelet comú que ambdues titulacions
mantenen2. El que resulta prioritari, en aquest cas, és adequar les pròpies competències i
desenvolupar-ne de noves, de forma que s’ajustin a l’etapa de primària.
Per altra banda cal comprendre que, malgrat els alumnes i les alumnes de doble grau estan cursant
unes pràctiques del Grau en Educació Primària, la diferent organització de grups, assignatures i
horaris en relació al segon, tercer i quart curs del Grau de Primària obliga a preveure un procés
completament diferent, per la qual cosa, els alumnes matriculats en les pràctiques II, les pràctiques
III i les pràctiques IV s’acolliran a condicions pedagògiques i organitzatives distintes en funció de si
cursen sols el Grau en Educació Primària o si cursen el Doble Grau en Educació Infantil i Primària.
Les pràctiques es desenvolupen sota la modalitat intensiva, és a dir, l’alumne assisteix al centre
cada dia. L’organització prevista al calendari acadèmic preveu que les pràctiques II, III i IV es
realitzin seguides i sense interrupcions, en horari de matí (25 hores setmanals, ajustades a l’horari
del centre). Els horabaixes es cursaran les assignatures corresponents al cinquè curs.
El procés de pràctiques se situa a nivell d’aula fonamentalment, tot i que per comprendre les
decisions i les actuacions dels alumnes i dels docents caldrà considerar el context global en què
estan immersos (centre o comunitat-barriada, entre d’altres).
L’alumnat que realitzi aquestes pràctiques podria estar assignat a un grup-classe concret, amb el
qual realitzaria el seu procés formatiu, de la mà dels mestres corresponents i, en particular, del
tutor o la tutora que el centre li assigni (que serà el o la corresponent al grup classe a la qual
s’ubiqui l’alumne/a), però en alguns casos, per la forma com treballen i s’organitzen determinats
centres, podria ser que l’alumnat intervingués amb grups diferents. En aquest sentit, al llarg de
totes les pràctiques del cinquè curs es roman a un mateix centre (amb l’excepció de les pràctiques
corresponents a la segona menció, que formen part de les pràctiques IV, i que podrien suposar un
canvi de centre).
Malgrat això, i en vistes a millorar el procés de coneixement així com la comprensió de les
particularitats de l’educació primària, en el cas dels alumnes que s’assignen a un grup o curs

2

De fet, els i les alumnes del Doble Grau tenen reconegudes les Pràctiques I per aquest motiu.
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concret, es podria recomanar la realització d’intervencions a altres cursos, sempre d’acord amb el
tutor del centre i del CESAG. De fet, si el nombre de places i la proposta dels centres ho permet, els
alumnes realitzarien la meitat del període a un cicle, i l’altra meitat a l’altre (dins una mateixa
escola). En cas que això fos possible, es fomentaria la cooperació entre alumnes que estan a un
mateix centre (docència compartida, assessorament mutu, continuïtat dels processos, entre
d’altres)3. A més a més, si l’organització dels alumnes que cursen les pràctiques ho permet, es
constituirien parelles pedagògiques que es visitarien en algun moment de tot el procés (un
membre de la parella visitaria durant un temps estipulat l’altre, per compartir la seva experiència i
conèixer una altra realitat, i llavors ho faria l’altre membre de la parella). El criteri essencial per
constituir les parelles serà la voluntarietat i l’acord entre alumnes.
Finalment, per continuar amb el criteri de coneixement del màxim possible de realitats educatives,
els alumnes no realitzaran les pràctiques a cap dels centres on hagin desenvolupat les pràctiques
d’Educació Infantil4.
3.

OBJECTIUS

Tot i que els objectius de les pràctiques II, III i IV estan convenientment recollits a les guies docents
corresponents, és pertinent afegir algun objectiu més, en la línia del que és comenta més a dalt
respecte del que impliquen les pràctiques de la doble titulació:
1. Millorar el coneixement de les característiques i de la forma d’aprendre i d’ensenyar pròpies
de l’educació primària.
2. Adaptar els propis recursos docents, adquirits en el context de l’educació infantil, a
l’educació primària.
3. Generar recursos docents nous, ajustats a les característiques dels alumnes i de l’etapa
d’educació primària.
4. Reconèixer, comprendre i valorar les similituds i diferències entre l’educació infantil i
l’educació primària.
5. Reconèixer en el propi perfil docent aquelles necessitats formatives que permetrien un millor
i major ajust a l’etapa d’educació primària i planificar la seva millora.

3

La premissa subjacent remet a treballar la cultura del suport i de l’ajuda mútua, tractant de trencar amb
l’aïllament que sol caracteritzar la docència i a les dificultats que se’n deriven.
4
En el cas que no tots els alumnes puguin fer les practiques a un centre distint, perquè l’oferta de centres és
sempre limitada, podran optar a repetir centre aquells que hagin obtingut millor qualificació promig en els
processos de pràctiques d’infantil.
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4.

ACCIONS A REALITZAR

Les accions i tasques que els alumnes hauran de realitzar al centre tenen una doble dimensió,
representada a la figura següent:

Dimensió
presencial (a
l'escola)

• Observació de la realitat i recollida i anàlisi d'informació diversa.
• Sol·licitud d’informació, aportació d’informació i d’idees i realització de
propostes.
• Coordinació amb l'equip docent.
• Desenvolupament d'intervencions educatives de caràcter divers i
encaminades a la millora.
• Incorporació de pautes i suggeriments.
•Participació activa en contextos i situacions diverses, a nivell d'aula i de
centre.

Dimensió no
presencial
(treball
autònom)

• Sistematització, organització i interpretació d'informació recollida.
• Elaboració d'evidències que il·lustrin el propi procés d'aprenentatge.
• Seguiment individualitzat (seminaris o tutories).
•Sol·licitud d’informació, aportació d’informació i d’idees i realització de
propostes.
•Incorporació de pautes i suggeriments.
•Construcció de conixement, individual i col·lectivament.

5.

EVIDÈNCIES

Les evidències de pràctiques no tenen una estructura totalment tancada, amb la intenció de
possibilitar l’ajust a cada procés de pràctiques particular. Malgrat això, s’han de presentar de forma
estructurada, i juntament amb altres produccions:

§
§

El diari de pràctiques (veure annex 3 del present document);

§
§

Una autoavaluació mitjançant rúbrica;

Quatre evidències, d’entre les quals una farà referència al disseny i implementació d’una
proposta de millora (veure estructura a l’annex 1 del present document);
Unes conclusions relatives a tot el procés de pràctiques5.

Per tal d’adequar-se millor a la diversitat d’estils d’aprenentatge i a les condicions de cada procés
de pràctiques, i per possibilitar el treball de la creativitat inherent a cada alumne/a6, les evidències

5

Les tutories realitzades al CESAG poden contribuir a fer visibles les consecucions de l’alumne i a definir els
àmbits de millora en relació al seu procés formatiu, tot i que cal que mantenir en tot moment una actitud de
autobservació i d’autoavaluació. En aquest sentit, el diari de pràctiques constitueix una eina essencial per a la
recollida d’informació.
6
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podrien presentar-se en un format no convencional (un altre format distint de la redacció escrita),
la qual cosa significa que és possible lliurar-les en qualsevol altre format que l’alumne consideri
adequat per mostrar el seu procés, tot i que cal comentar-ho prèviament amb la tutora del CESAG,
per tal d’analitzar conjuntament usos i possibilitats d’aquest format en relació al contingut de
l’evidència i consensuar la seva estructura final. En el cas que es tracti d’arxius digitals, els
documents impresos s’haurien d’acompanyar d’un dispositiu de memòria que els inclogui,
degudament anomenats i organitzats. En qualsevol cas, la totalitat del contingut de l’evidència es
presentaria en el mateix format (és a dir, no es presentarien unes parts de l’evidència en un format
distint al del contingut principal). Això implica que l’alumnat ha de considerar tot el contingut a
incloure quan selecciona el format en què realitzarà l’evidència.
El document que es presenti per la resta de produccions (diari, si es fa en versió electrònica,
autoavaluació i conclusions) ha d'incloure una portada amb les dades de l'alumne i del centre de
pràctiques, alhora que una bibliografia (s’entén que l'alumne haurà fet algunes consultes
bibliogràfiques per fonamentar les pròpies reflexions). Es poden afegir, si cal i si complementen la
informació que l'alumne trobi necessària, alguns annexes (degudament citats al contingut) al final
del document, ordenats i estructurats.
Com s’ha comentat, s’han de presentar al menys quatre evidències, una de les quals està ja
pautada (annex 1). La resta d’evidències són obertes, és a dir, el seu contingut i la seva estructura
no estan predefinides sinó que els seleccionarà el propi l’alumne, en funció dels seus interessos i
oportunitats d’aprenentatge al centre. Això implica que l’alumne decidirà el contingut i elaborarà
tant la justificació com l’estructura de l’evidència en un primer esborrany, que presentarà en una
tutoria de seguiment per a la seva revisió. A partir d’aquest moment, es podrà procedir a la
realització de l’evidència amb unes certes garanties d’aprofitament. Durant el procés de realització
de les evidències, és molt important tenir present en tot moment el sentit (per a què es fa) i
l’estructura interna de les evidències (per la seva coherència), així com aclarir dubtes al respecte,
abans de lliurar-les.
Quant a les evidències obertes, aquestes haurien de complir amb certs requisits per poder ser
considerades com una mostra adequada del procés d’aprenentatge de l’alumne, independentment
del format en què es presentin:

§

Haurien de tenir almenys tres parts ben estructurades: (a) una justificació on s’exposi el
motiu pel qual s’ha optat per fer treballar sobre aquell contingut, (b) un cos principal on es
desenvolupi el contingut principal de l’evidència i (c) unes conclusions que ofereixin una visió
clara del que s’ha après fent l’evidència (i que haurien d’estar connectades al motiu exposat a

6

En cap cas la creativitat serà considerada un requisit en termes de qualificació. El que s’indica aquí és que es
respecta el fet que cada persona pugui mostrar millor el seu procés si, a més d’elaborar el contingut de
l’evidència, el presenta d’una forma que li permeti optimitzar la presentació d’aquesta informació.
7
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la justificació). En cas que l'evidència ho permetés, s'haurien de realitzar també propostes
d’intervenció dissenyades per l'alumne.

§

Haurien de fer visible un treball caracteritzat per la seva profunditat (no es presenta
informació de/amb caràcter superficial), per la seva rellevància (el contingut de l’evidència
aborda aspectes importants per a la pràctica educativa), per la seva implicació (l’alumne
realitza aportacions personals i pròpies) i per la seva progressió (l’alumne demostra haver
realitzat alguna adquisició durant el procés de les pràctiques). D'alguna manera, l'alumne
mostrarà una relació entre la pràctica docent i la formació pedagògica construïda durant els
cursos anteriors, així com amb la bibliografia consultada (si n’és el cas).

§

Les evidències amb de complir amb els criteris formals bàsics: claredat expressiva,
estructuració de la informació, ordre de continguts i correcció gramatical (i ortogràfica, si es
presenten de forma escrita).

Quant a les conclusions, cal que:
(a) es descriguin 3 aportacions del centre de pràctiques al desenvolupament del propi perfil
com a docent, indicant (per a cada una) quina importància tenen.
(b) es descriguin 3 oportunitats d’actuació i d’aprenentatge que s’esperaven per part del centre
de pràctiques i que no s’hagin materialitzat una vegada arribat al final, explicant en quina
mesura han pogut influir negativament en el propi procés formatiu (funcions que no s’han
pogut exercir, actuacions que no s’han pogut dur a terme, agents amb els que no s’ha pogut
interactuar o intervenir, etc.).
(c) es sintetitzin els principals aprenentatges, per la qual cosa es plantegen les següents
qüestions com a guia: et trobes en el mateix punt ara que quan començares les pràctiques?,
has pres consciència d’estar en pitjor/millor situació de la què pensaves?, has avançat?, en
quines qüestions concretes (habilitats, coneixements, actituds, creences, sensibilitat,
recursos)?, què diries que t’ha ajudat en aquest sentit?, com creus que actuaràs en el futur
considerant el que acabes de comentar?,...
(d) es formulin com a mínim dos o tres objectius de millora i d’aprenentatge que com a docent
s’haurien de projectar al futur (cal tenir en compte que han de ser del tot coherents amb el
que s’hagi plantejat al llarg de les evidències i/o del diari). Indicar quin/s d’aquests objectius
es voldria prioritzar al inici de la carrera professional. Especificar què caldria fer per
aconseguir aquests objectius, és a dir: quines coses es faran, amb qui es podria col·laborar
per fer-les, en quins terminis, i com i quan es comprovarà la pròpia evolució al respecte.
(e) es presenti una frase (pot ser pròpia o aliena –sempre que se n’indiqui la procedència) que
reflecteixi el propi procés de pràctiques. Cal explicar per què s’ha escollida i què representa al
context del propi procés de formació.
En tot cas, cal considerar que les conclusions:
- Han de ser concretes i específiques, per tant, cal fugir d’informacions massa globals,
ambigües, òbvies o indeterminades.
8
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- Han d’estar contextualitzades, és a dir, han de tenir sentit dins el conjunt del que tu s’ha
reflectit al diari, a les evidències i al llarg de les tutories.
- Han d’estar estrictament connectades a un mateix.
Finalment, i també respecte de les conclusions, cal tenir en compte que aquestes convé recollir-les
mínimament a mida que es realitzin les pràctiques, perquè malgrat tenen una funció de tancament
del procés, reflecteixen molt del que ha esdevingut durant aquest i per tant, quan es realitzen
exclusivament al final, existeix el risc que algunes d’aquestes idees quedin ignorades,
desconsiderades o oblidades.
6.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

La funció de seguiment que es realitza des del CESAG s’orienta a la millora del procés formatiu de
l’alumne. Es tracta d’un procés en què la tutora acompanya a l’alumne gràcies a la informació que
aquest i el tutor o la tutora de l’escola li proporcionen. Aquest acompanyament té una naturalesa
estrictament pedagògica, la qual cosa implica ajudar l’alumne a adonar-se’n de quines són les
coordenades més rellevants del seu procés, comprendre el paper que està exercint a l’aula, obrir-li
interrogants, potenciar la reflexió i l’anàlisi educatives ajudar-li a detectar necessitats de formació,
facilitar-li l’adquisició de recursos que li permetin millorar, i contribuir a la definició d’objectius
formatius.
Aquesta funció s’exerceix durant les tutories de seguiment que es realitzen durant el període
presencial, i que també es centren en el seguiment del treball autònom que està realitzant
l’alumne (evidències, diari, etc.). En finalitzar l’avaluació del procés de pràctiques, el tutor o la
tutora mantindrà una entrevista final individual amb cada alumne on es proporcionarà feedback
d’aquest procés i es recolliran les principals consecucions i els objectius de millora del futur. D’això
se’n farà registre a una acta, de la que l’alumne tindrà una còpia.
Consideracions sobre el seguiment general de les pràctiques
§ Com a molt tard el tercer dia des de l’inici del període presencial al centre, l’alumne haurà de
lliurar a través del campus virtual el seu horari al centre, seguint la plantilla establerta a tal
efecte. Així mateix, haurà d’enviar per mail a la seva tutora del CESAG una confirmació de
les dades de contacte del tutor o la tutora de l’escola. Es recorda que les hores
complementàries són de rigorós compliment, així com l’horari presencial de 25 hores
setmanals (pot variar en funció de l’escola, però sempre serà de 5 hores diàries). Es recorda
que els alumnes que necessitin alguna adaptació en horari o calendari de pràctiques han de
seguir el procediment establert al campus virtual.
§ Els alumnes realitzaran un seguiment setmanal amb el seu tutor o la seva tutora de
pràctiques, que no sempre tindrà caràcter presencial. L’assistència, tal com s’estableix al
Document Marc, és obligatòria, motiu pel qual se’n farà registre. En el cas de les accions de
seguiment no presencials, caldrà participar en la forma que estableixi la tutora del CESAG.

9
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També se’n farà registre, que tindrà els mateixos efectes i consideracions que l’assistència
presencial a les tutories o els seminaris.
Nota: convé que es justifiquin les absències (al centre o a les sessions de seguiment7) amb la
major antelació possible (la no justificació tindrà efectes en la qualificació), i en el cas de les
sessions de seguiment, que s’intentin recuperar.
§ En tot cas, cada tutora podrà convocar als seus alumnes quan ho consideri convenient, en
funció de les necessitats detectades i del desenvolupament de les pràctiques, ja sigui en grup
o de manera individual.
§ Els alumnes poden demanar tutories addicionals per tal de discutir aspectes de les
pràctiques, rebre assessorament, realitzar consultes, etc. Convé que la sol·licitud es faci amb
la màxima antelació possible, per tal que el seu tutor o la seva tutora es pugui organitzar.
Consideracions sobre l’avaluació final
Les pràctiques II, III i IV contenen, a les corresponents guies docents, criteris de qualificació
distints, especialment quant al pes que cada instrument té a la qualificació final. Donat que els
alumnes de la doble titulació ja han passat per unes pràctiques II, III i IV, i que aquest és un procés
que s’entén des de la continuïtat i la progressió, s’aplicaran sempre els criteris de qualificació
establerts a la guia de les pràctiques IV del grau en Educació Primària.
Quant a la qualificació dels diferents processos, serà la mateixa per les Pràctiques II, III i IV8, donat
que les pràctiques a l’escola no s’interrompen i es fan de forma continuada. D’altra forma, seria
difícil determinar quines evidències, quines conclusions, quins elements del diari o quins ítems de
la rúbrica representarien les consecucions de cada un d’aquests processos per separat.
El càlcul de la qualificació de les produccions de l’alumne tindrà en compte el pes assignat a cada
element: diari (20%), evidència acció de millora (20%), conclusions (15%); el 45% restant es
distribuirà equitativament entre les tres evidències obertes. Es recorda la vinculació existent entre
la realització de totes aquestes produccions i les sessions de seguiment al CESAG.
Consideracions sobre l’avaluació formativa i el lliurament de les evidències
Tal com s’estableix als Documents marc, la tutora de pràctiques realitzarà al menys una observació
a l’aula, que en cap cas serà qualificada. L’alumnat realitzarà la proposta de dia i hora en què
desitjaria que es fes aquesta observació, de la qual se’n rebrà un feedback de caràcter qualitatiu
amb posterioritat, que es posarà en comú amb l’alumne.

7

Durant el present curs, les consideracions relatives a l’assistència al centre o als seminaris estaran supeditades a
allò establert al Protocol del CESAG sobre el COVID-19, del que s’haurà informat al seminari inicial.
8
En el cas de les Pràctiques IV, la qualificació corresponent a Primària faria mitja amb les pràctiques de la segona
menció, per tant la qualificació podria no ser la mateixa que a les Pràctiques II i les Pràctiques III.
10
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Les evidències i el diari es construeixen des del inici del període presencial al centre de pràctiques
fins a la seva finalització, i es van revisant durant aquestes setmanes, per tal que es pugui obtenir
retroalimentació respecte de la seva adequació formal, del grau d’ajust a les instruccions
proporcionades, així com a la seva naturalesa pedagògica (rellevància, pertinència, etc.). En aquest
sentit s’espera dels alumnes que recullin i integrin aquelles pautes i orientacions per a la millora
que els proporcionen les seves tutores. Les tutories establertes, però també aquelles que l’alumne
pugui sol·licitar, constituirien l’espai més adient per a la resolució de dubtes i la recerca
d’orientacions. El grau en què s’incorpora la retroalimentació de la tutora es tindrà en compte en la
qualificació de les evidències.
Les evidències tindran dates de lliurament que caldrà complir per tal d’obtenir retroalimentació;
fora de la data establerta el tutor corresponent podria decidir no fer-ne, si considera que l’alumne
ha sobrepassat en excés i de manera no justificada la data de lliurament. Cal tenir en compte que
les pràctiques, com la resta de les assignatures dels estudis de grau, tenen un important
component de procés que no es pot ignorar, tant en relació a la formació com en relació a
l’avaluació. En aquest sentit, si l’alumne no realitza els lliuraments corresponents en les dates
indicades (i per tant no rep ni incorpora la corresponent retroalimentació) s’entén que no realitza
cap procés, la qual cosa afectaria seriosament a la seva qualificació.
En tot cas, s’entendrà que, degut al moment en què s’hagi de dur a terme la proposta de millora
per part de cada alumne, calgui ajustar algunes dates de lliurament, la qual cosa es farà sempre
de forma consensuada amb el tutor o la tutora de pràctiques, qui establirà el nou marc temporal
per al lliurament d’evidències, que servirà com a referent per a l’alumne i que, per tant, caldrà
complir als efectes del que es comenta al paràgraf anterior.
Per això, es prega tenir en compte que els moments en què es lliuren les evidències a una tutora o
un altra, o fins i tot a una mateixa tutora no necessàriament seran les mateixes, degut a la
necessitat de prioritzar el seguiment de la proposta de millora per sobre de la realització de la resta
d’evidències (cal considerar que els condicionants de cada procés determinaran en quin moment és
més convenient dissenyar-la i implementar-la).
La data de lliurament de totes les produccions s’acordarà entre tutors i alumnes, però en cap cas
es proposarà una data de lliurament posterior al 6 de juny de 2021. De totes maneres, cal
considerar que les pràctiques corresponents a educació primària finalitzen dia 31 de març, per tant
podria fer-se el lliurament definitiu uns dies després, si l’alumne ho considera més adient.

11
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Més a baix es presenta una taula que recull informació respecte del propòsit principal d’algunes
sessions de seguiment9 (que pot variar en funció de tot el que s’ha comentat prèviament) i respecte
de les dates establertes per a la revisió de les evidències. Quant al lliurament de les evidències, com
que no tenen una estructura completament tancada, el que es proposa és una presentació en
l’estat més complet possible, que proporcionarà informació a la tutora sobre la manera com s’està
enfocant, així com sobre l’adequació respecte del que es demana. Els tutors en faran
retroalimentació, que s’espera l’alumne incorpori a mida que transcorren les pràctiques, fins al
moment de lliurar la versió final de totes les produccions.
A més, aquesta distribució dels lliuraments pretén assegurar una càrrega de treball distribuïda de
forma equitativa (salvant els possibles ajustos en la data de lliurament de l’evidència sobre la
proposta de millora). Així i tot, com que les evidències poden tenir objectius i/o continguts
diferents i mantindran una relació distinta amb el dia a dia, també podrien requerir una inversió de
treball distinta, motiu pel qual es podria ajustar, d’acord amb els alumnes, el cronograma previst.
Setmana del curs
7 a 11 setembre
14 a 18 setembre
21 a 25 setembre

Activitats formatives

Seminari formatiu

26 a 30 octubre

Inici del període presencial de pràctiques
Seminari / tutoria: seguiment presencial del procés a
l’escola
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola
Seminari / tutoria: seguiment presencial del procés a
l’escola i plantejament d’idees per evidències.
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i revisió del diari.
Plantejament de possibles accions de millora.
Seminari / tutoria: seguiment presencial del procés a
l’escola i seguiment evidències

2 a 6 novembre

Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències

28 setembre a 2 octubre
5 a 9 octubre

12 a 16 octubre

19 a 23 octubre

9 a 13 novembre

16 a 20 novembre

Activitats d’avaluació

Seminari informatiu

Seminari / tutoria: seguiment presencial del procés a
l’escola i seguiment de l’evidència sobre l’acció de
millora (tres primers apartats).
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències

9

Inici del diari de pràctiques (reflexió
pràctiques infantil).
Elaboració del diari de pràctiques.

Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració del diari de pràctiques.
Inici evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Inici evidència sobre l’acció de millora
(esbós apartat 1).
Elaboració del diari de pràctiques.
Disseny de l’acció de millora (apartats 2
i 3 de l’evidència).
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Lliurament primera evidència oberta.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.

Al cronograma no es determina si es farà seminari en grup (tots els alumnes i totes les tutores) o tutories
individuals o grupals (sols amb la pròpia tutora de pràctiques), donat que es preveu poder prendre decisions
respecte de la millor modalitat a mida que es desenvolupi el procés.
12
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23 a 27 novembre
(dl 25 no lectiu)
30 novembre a 4
desembre
7 a 11 desembre
14 a 18 desembre
21 a 25 desembre

Seminari / tutoria: seguiment presencial del procés a
l’escola i seguiment evidències.
Revisió del diari.
Seminari / tutoria: seguiment virtual presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment presencial del procés a
l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències

Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Lliurament segona evidència oberta.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.

Vacances de Nadal (continuació de treball autònom)

28 desembre a 1 gener
4 a 8 gener
(no lectiu fins 7 gener)

11 a 15 gener
18 a 22 gener
(dia 20 no lectiu)
25 a 29 de gener

1 a 5 febrer
8 a 12 febrer
15 a 19 febrer
22 a 26 febrer
1 a 5 març
(dia 1 no lectiu)
8 a 12 març
15 a 19 març
22 a 26 març
29 a 31 de març
Finalització període
presencial (Primària)
Mes de juny

Seminari / tutoria: seguiment presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidència sobre l’acció de
millora (apartats 4 i 5).
Seminari / tutoria: seguiment presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències.
Revisió del diari.
Seminari / tutoria: seguiment presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment virtual del procés a
l’escola i seguiment evidències
Seminari / tutoria: seguiment presencial del
procés a l’escola i seguiment evidències

Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració dels apartats 4 i 5 de
l’evidència sobre l’acció de millora.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Lliurament tercera evidència oberta.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració d’evidències.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració de les conclusions.
Elaboració del diari de pràctiques.
Elaboració de les conclusions.
Lliurament produccions de pràctiques.
Seminari final de valoració.
Entrevista final

7.
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8.

ANNEXOS

Annex 1: estructura per a l’evidència obligatòria sobre la proposta d’intervenció per a la millora

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Objectius implícits:
Comprendre la necessitat d’estructurar les accions orientades a la millora en el centre / aula.
Iniciar-se en els fonaments de la investigació a l’aula.
Millorar la pròpia capacitat per prendre decisions i regular-les.
Planificar una acció de millora, implementar-la i valorar-la.
Participar en projectes vinculats a situacions reals fonamentats en la cooperació docent.
Què s’avaluarà:
Creació d’una estructura personal (apartat 3) que contempli tota la informació necessària per
posar en marxa una acció de millora lligada al procés d’ensenyança i aprenentatge.
Inclusió de tota la informació requerida.
Descripció acurada i explicativa.
Correcció formal (en la formulació dels elements curriculars, quan hi siguin presents).
Coherència amb la formació rebuda i amb l’esperit de l’educació primària.
Adequada contextualització de la proposta.
Compliment dels terminis.

Recomanacions:
ü Seguir les passes recomanades, que en qualsevol cas, es poden adaptar (no eliminar): afegiu,
organitzeu, estructureu,... de la forma que vos resulti més pràctica.

ü
ü
ü
ü
ü

Consideracions sobre la proposta de millora:
Consensuar amb l’equip docent del centre.
Mantenir-se fidels als trets d’identitat del centre.
Ser respectuós amb característiques i necessitats d’alumnes i amb la idiosincràsia de l’escola.
Intervenir sempre de forma coordinada, i comunicar-se de forma constant amb el docent.
Mantenir una actitud d’observació constant i de recollida d’informació.
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Aquesta evidència és oberta, ja que l’acció que dugueu a terme dependrà molt del vostre context.
En tot cas, es recorda que la vostra proposta ha d’estar lligada al procés d’ensenyança i
aprenentatge, i que pot incidir sobre qualsevol de les variables que en són pròpies (autonomia dels
alumnes, capacitat per cooperar, clima d’aula, etc). En aquest sentit es recorda que NO s’ha de
dissenyar una programació didàctica, sinó una intervenció més global i transversal que parteixi
d’una anàlisi prèvia de possibles àmbits de millora.
El que heu de incloure en aquesta evidència és el que s’exposa a continuació10:
1. Situació de partida que serà abordada / interrogant o dilema que volem resoldre. Cal fer
una descripció objectiva de l’aspecte sobre el qual es vol treballar: què es vol abordar, quines
necessitats existeixen al respecte, qui hi participa de la situació, a qui afecta, què suposa
aquesta situació per les persones implicades, què pot succeir si es manté i no s’hi actua, etc.
Cal finalitzar amb un plantejament d’objectius a aconseguir en relació a la descripció
realitzada anteriorment.
2. Anàlisi de la proposta d’actuació:
a. Viabilitat: suposa analitzar el grau en què diferents qüestions organitzatives (recursos
personals disponibles, temps possible de dedicació, recursos materials a l’abast,
espais, etc.) així com la pròpia formació i experiència farien possible (o dificultarien) la
posada en marxa de la proposta de millora. Exemple: “donat que compto amb X, Y, Z
la meva proposta és viable...”
b. Adequació: suposa determinar en quin grau la proposta de millora s’ajusta al context
(programació d’aula, tipus de metodologia, trets d’identitat del centre i
característiques del grup-classe). Exemple: “donat que es tracta d’una escola que
prioritza X principi, la meva proposta de millora s’hi ajusta, en el sentit que...”
c. Pertinència: suposa valorar el grau en què el moment, la situació de partida i el tipus
d’acció fan necessària l’aplicació de la proposta. Exemple: “com que els alumnes es
troben ja en..., convé iniciar ja/ reforçar/ emfatitzar,...el treball de....”
d. Rellevància: suposa analitzar la proposta en termes de beneficis esperats pels
implicats en relació a la situació de partida i al que es pretén aconseguir. Exemple: “el
treball de X aspecte permetrà als alumnes una major/millor..., de manera que...”
3. Disseny de l’actuació o proposta de millora (implica la creació d’una estructura pròpia):
inclou la selecció de la forma de resposta i la planificació de l’acció de millora, és a dir, què es
farà, com, quan i amb qui. Com que no estem parlant d’una programació didàctica, el
disseny es centra principalment en clarificar de quina manera es promourà el treball
d’aquella dimensió d’interès. Es tractarà, probablement, d’un conjunt d’accions, que segur
faran referència al paper del docent a l’aula o a l’escola. A més, poden suposar el disseny de
materials, d’activitats, etc. En el cas que es dissenyin activitats, si aquestes han de seguir un

10

Cal tenir en compte que per poder rebre retroalimentació del disseny abans de la seva implementació, el
lliurament dels apartats 1, 2, i 3 de l’evidència es fa en dues dates.
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mateix patró, es pot descriure el perfil general d’aquestes (per exemple, si fossin activitats
cooperatives, no caldria descriure-les totes, sinó més aviat la manera com es duran a terme
per tal de promoure i/o assegurar en elles la cooperació). Pot ser d’utilitat, tant a nivell
d’evidència com de planificació de l’alumne, realitzar un cronograma d’implementació de la
proposta de millora, a on es reflecteixin moments, context, seqüència temporal, etc. en què
es desenvolupa. Igualment, es poden adjuntar fotografies o altre tipus de recursos que
ajudin a conèixer quin és el disseny de l’acció de millora.
4. Reflexió de segona via o valoració de l’acció de millora en base a:
a. la situació de partida: (re)descripció de la situació de partida, una vegada que s’ha
produït la intervenció, fent esment als canvis que s’hi han produït, i l’anàlisi
d’efectes/conseqüències que l’acció de millora ha tingut sobre allò que es pretenia
treballar, tant si estaven previstes com si no hi estaven. Es tracta de poder analitzar en
quin sentit aquella dimensió que es descrivia a l’apartat 1 s’ha vist modificada.
b. el pla d’acció dissenyat: indicar el grau d’ajust al que estava previst, les modificacions
introduïdes (indicant-ne els motius que les han fetes necessàries) i el seu grau
d’adequació, amb motiu de la reflexió sobre la pràctica.
5. Conclusions:
a. En relació a la situació de partida: determinar el grau de consecució dels objectius
marcats a l’apartat 1 i plantejar noves fites en funció de la situació actual.
b. En relació a la proposta de millora: indicar les possibilitats de transferència de la
proposta dissenyada i implementada, és a dir, si és possible dur a terme aquest
disseny en altres centres, cursos, etapes,... així com indicar en quines condicions s’hi
hauria d’aplicar. Indicar propostes de millora respecte del disseny dut a terme.
c. En relació al propi aprenentatge: especificar què s’ha aprés durant el procés de
disseny i aplicació de la proposta de millora, quines estratègies d’aprenentatge s’han
aplicat, i com s’ha fet el seguiment de les accions.
d. En relació a la cooperació (amb una companya i/o els mestres): fer esment a les
habilitats i estratègies de comunicació, d’ajuda i d’intercanvi (amb la parella, en cas
que s’hagi pogut cooperar, i amb els mestres), quines han estat les dificultats sorgides
en aquest sentit i quina la forma de resolució d’aquestes, quins són els aprenentatges
realitzats i quines són les principals pautes en relació a futures actuacions basades en
la cooperació.
ANNEX 2. La carpeta d’aprenentatge11
Què és una carpeta d’aprenentatge?

11

S’inclou aquesta informació donat que es demana als alumnes que realitzin produccions diverses lligades al seu procés
de formació.
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La carpeta d’aprenentatge és una “col·lecció selectiva, deliberada i variada de treballs fets per
l’estudiant en què es reflecteixen els esforços, progressos i aprenentatges en una àrea específica al
llarg d’un període de temps” al qual l’alumne “projecta la diversitat d’aprenentatges interioritzats”
(Bordas i Cabrera, 2002 :76).
La carpeta d’aprenentatge recull el treball realitzat per l’alumne al llarg de les seves pràctiques, que
adopta la forma d’evidències, a les quals la informació queda reflectida de forma organitzada i
sistematitzada. Per aquest motiu, en alguns casos es proporcionen unes estructures mínimes a
considerar12. En tot cas, l’alumne té l’opció d’acordar amb el seu tutor o la seva tutora la forma com
es pot completar i/o adaptar aquesta estructura bàsica. Les produccions recollides a la carpeta
d’aprenentatge informen al propi alumne i a altres agents del procés formatiu que ha realitzat, i
permeten evidenciar els seus esforços i fites assolides en relació als objectius d’aprenentatge i als
resultats d’aprenentatge establerts prèviament. Per això, com més clara, completa i transparent
sigui, més visible serà el procés formatiu de l’alumne. En tot cas, per poder accedir al coneixement i
a la valoració de la qualitat dels aprenentatges que s’evidencien a la carpeta d’aprenentatge, es
requereix un abordatge profund del seu contingut; és a dir, es requereix un tractament que vagi
més enllà de la dimensió estrictament descriptiva, per concedir espai a l’anàlisi de la realitat de la
que s’hi ha participat, el contrast entre fonamentació pedagògica i pràctica educativa, la reflexió
sobre actuacions desenvolupades i/o observades, la valoració justificada d’accions educatives
pròpies i alienes, la fonamentació de les pròpies visions o propostes, etc.
La carpeta d’aprenentatge és, per tant, una estratègia al servei de l’aprenentatge i de l’avaluació. A
més, constitueix un instrument d’avaluació, i des d’aquesta dimensió, es fonamenta en la idea que
l’avaluació determina la forma com un estudiant es planteja el propi procés d’aprenentatge.
Cal tenir en compte respecte de la carpeta d’aprenentatge que:
§ És una eina formativa basada en la reflexió que cerca la millora i que acompanya l'alumne
al llarg del seu procés d'aprenentatge.
§ El seu propòsit és el de mostrar el procés de formació, millora i canvi experimentat. Això
suposa aportar evidències del procés d'aprenentatge seguit, seleccionant aquelles que
permetin documentar el canvi experimentat per l'alumne, i reflexionant sobre les
aportacions dels diferents treballs i accions. Així mateix, implica evidenciar les relacions
que l’alumne estableix entre fonamentació teòrica i praxis educativa.
§ Es vertebra al voltant del què es fa, per què es fa, com es fa, i com es podria canviar o
millorar. En aquest sentit, estimula l'observació de la pròpia pràctica i el propi procés per

12

Sovint, aquestes estructures es presenten en forma de taula de doble entrada. Es pot prescindir d’aquest recurs
sempre i quan es mantingui la funció que compleix la taula: presentar les relacions existents entre informació de diferent
naturalesa.
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§

tal de reflexionar-hi, facilitant la construcció de noves estratègies de formació i
d'aprenentatge.
Hauria de permetre el contrast entre moments diferents: un moment inicial o situació de
partida, un desenvolupament i un estat final que permeti identificar un nou punt de
partida, diferent del inicial. Per això, caldria distanciar-se, d'alguna manera, de la pròpia
actuació, per tal d'observar-la des de la major objectivitat possible.

Orientacions per a la seva elaboració:
§ Donat que la seva elaboració requereix d’un determinat nivell d’autodisciplina, de
constància i de responsabilitat, convé organitzar-se de manera molt clara: usar el
cronograma del dossier per anotar les dates de lliurament, preveure els moments
setmanals que s’hi destinaran a la seva elaboració, fer una planificació més detallada i
personal per a l’elaboració de les diferents evidències i del diari, etc.
§ Convé seguir instruccions, estructures i pautes quan aquestes es proporcionin, i en el cas
dels cursos en què les estructures són obertes, convé crear-ne unes al principi, quan es
prenguin les decisions relatives al seu contingut.
Aspectes formals13:
La carpeta d’aprenentatge ha de complir amb les condicions mínimes d’adequació quant als
aspectes formals (tipus de lletra, interlineat, marges, inserció de cites, referències bibliogràfiques,
annexes, etc.). Així mateix, s’ha de tenir cura de la correcció ortogràfica i gramatical així com de
l’ús i adequació de la terminologia pròpia de la professió docent. En la valoració de la carpeta
d’aprenentatge es tindran en compte aquestes qüestions i podran suposar-ne el suspens.
ANNEX 3. El diari de pràctiques
Què és un diari?
El diari és un document personal en el qual l’alumne comunica, d’alguna forma, qui és com a
mestre en pràctiques, com actua, què fa a l’aula i/o l’escola, com s’hi sent, què li preocupa, què li
interessa, què observa,... En aquest sentit, és un instrument de recollida d’informació on es
registren de forma continuada sensacions, vivències, inquietuds, sentiments, pensaments, hàbits,
accions o percepcions.
Per altra banda, al seu diari l’alumne reflecteix allò que viu i allò que aprèn, i per tant, es pot dir que
el seu diari està viu: mostra les relacions que s’estableixen, il·lustra arguments o processos

13

Per a una major adequació formal, convé utilitzar referents adequats. Podreu consultar al campus virtual alguns
recursos d’ajuda, com les principals instruccions provinents del Manual de normes APA (disponibles a
http://normasapa.com/) i/o alguns documents de referència, com les Orientacions metodològiques per a la presentació de
treballs acadèmics, elaborades per un equip de la Universitat de les Illes Balears, disponible a
http://ffl.uib.cat/digitalAssets/125/125894_Orientacions-metodoloIgiques_25_06_2017-versio_revisada.pdf).
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reflexius, dóna a conèixer el significat o el sentit que l’alumne atorga allò que viu, informa dels
processos de presa de decisions i dóna testimoni de les postures que s’adopten davant la realitat.
El diari pot constituir, per tot això, un instrument per a la millora de la comprensió de la realitat i de
si mateix, sempre i quan se’l deixi parlar i es mantingui una postura activa de construcció
d’aprenentatges, de comprensió de la realitat, de recerca de significats, etc. Al diari s’estableix,
d’alguna manera, un diàleg entre l’alumne en procés de formació i el mestre que es troba en
construcció. Tot això té com a marc de referència el propi procés formatiu com a docent i per tant,
el contingut del diari es caracteritza per la seva rellevància des del punt de vista pedagògic. Des
d’aquest punt de vista, el diari és més analític, introspectiu i reflexiu.
Finalment, el diari té una vessant instrumental important en el sentit que registra i documenta la
realitat per a un ús posterior (en aquest cas, a les evidències es ‘reconstrueix el diari’). Com més
treballat estigui el diari, més treballat podran estar les evidències. Des d’aquest punt de vista, el
diari és més descriptiu. Aquestes dues vessants han de ser combinades i s’han de trobar
equilibrades.
De tot el que s’ha esmentat fins ara, es deriva el fet que el diari no segueix els mateixos patrons
quant a formalitat que una evidència. En aquest sentit, el diari és més anàrquic, no té perquè seguir
una estructura estable (tot i que pot donar-se continuïtat als fils de contingut oberts) i està molt
més subjecte a la immediatesa del moment en què es recull i registra informació. Si es tenen
dubtes al respecte, convé parlar-ne amb el tutor o la tutora, malgrat s’abordarà en algun seminari i
es farà feedback durant els primers dies de pràctiques.
Què ha de incorporar un diari? Orientacions generals14
§ Definició del propi punt de partida quant al perfil docent, quina és la concepció inicial sobre
les pròpies habilitats, coneixements i competències en general, quins objectius es plantegen,
i quines necessitats de millora i de formació es localitzen.
§ Quines són les aportacions de les actuacions realitzades, quines aportacions exteriors han
optimitzat el procés d'aprenentatge, quins són exactament els canvis experimentats, a què
s'han degut, quines accions realitzades han contribuït al canvi, a què i/o a qui s’atribueixen
aquests canvis, com es poden mostrar, quin significat té el canvi que s'ha produït, quines
accions es realitzaran per millorar, amb l'ajuda de qui o de quins materials, com es recolliran
les mostres d'aquest procés, quines conclusions se'n poden treure, etc. Per què tot això és
rellevant en el context de formació de l’alumne.
§ Resultats del intercanvi d’idees, opinions, propostes, reflexions... amb els mestres i les
mestres, aportacions de l’observació diària de les dinàmiques del centre i de l’aula, dels

14

No es planteja en absolut la conveniència de seguir aquestes orientacions com si es tractés d’un guió tancat i
rígid; més aviat es formulen amb la intenció d’oferir un ventall ampli de possibles continguts a incloure al diari.
19

Disseny i redacció: Glòria Grases i Paloma Llabata

“Pràctiques II/III/IV”
Grau Educació Primària
Curs 2020-2021

alumnes, de la pròpia participació i del propi procés de formació (objectius aconseguits,
objectius en procés d’aconseguir, seguiment de funcions i responsabilitat, etc.).
§ La pròpia mirada o el propi punt de vista sobre allò més significatiu de la realitat en què es
troba. Interrogants, problemes, necessitats que es detecten a la realitat de la qual es
participa, propostes de millora i de canvi que es realitzarien, etc.
§ El reflex del mode com s’usen i s’apliquen coneixements, actituds, sensibilitats o estratègies
propis del perfil de docent en formació.
El diari es farà servir, per tant, cada dia que l’alumne assisteixi al centre de pràctiques. En aquest
sentit es recomana que s’utilitzi, d’entrada, un quadern, la qual cosa facilitarà el registre
d’informació en qualsevol moment i evita la reformulació formal posterior (perdent-se, d’alguna
manera el caràcter inicial del diari). Convé tenir en compte que l’aula és un espai social molt
dinàmic, on la intervenció de l’alumne en pràctiques pot ser requerida en qualsevol moment. Per
aquest motiu, l’elaboració del diari no ha de ser prioritària davant la participació a l’aula (es poden
registrar de manera ràpida idees o paraules clau que es desenvoluparien ja fora de l’escola, a ser
possible el mateix dia). En tot cas s’ha de tenir en compte que, precisament perquè l’aula és un
espai social, la forma i moment en què es prenguin les anotacions ha de ser del tot respectuosa
amb els diferents agents educatius i els infants, i sensible amb les necessitats del moment.
Es presenten algunes frases model per a l’expressió de continguts rellevants al diari:
§ Voldria xerrar d’aquest tema perquè per a un docent / per a mi suposa...
§ He observat que quan als alumnes.... la seva resposta sol ser més / menys.... Això crec que es
deu al fet que....
§ He estat parlant amb .... i me’n he adonat que / m’ha fet veure que / m’ha fet entendre que...
§ Em demano per què....
§ Me’n estic adonant que la funció del mestre és / representa / suposa /...
§ Crec que jo hauria de millorar....perquè.... i per tant el que procuraré és...
§ Quant a la meva actuació diria que...
§ Em sembla adequat / inadequat / interessant / necessari... que... perquè....
§ Veig que es fa servir molt / no es fa servir gens.... tal com hem estat treballant a la
Universitat. Penso que potser es deu a que...
§ No tinc clar de quina manera faria / diria / enfocaria / plantejaria.... però se m’ocorre que...
§ Estic canviant d’opinió / de criteri respecte de .... Abans, pensava que.... però ara me’n adono
que... El canvi es deu al fet que...
§ En aquest cas el que jo proposaria és...
§ Crec que seria possible fer... d’una altra forma, com...
§ Els alumnes de l’aula a la qual faig les pràctiques solen/fan/juguen/diuen.... em sorprèn / no
em sorprèn /....perquè...
§ Quant al que s'acaba de descriure jo proposaria / intentaria / faria...
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