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1. INTRODUCCIÓ 
 

El pla d’estudis de Doble Titulació (DT) dels graus d'Educació Infantil i Educació Primària considera el 
pràcticum com l’activitat en què l’estudiant s’implica en el camp professional, aprofundeix en la 
pràctica reflexiva i en l’aprenentatge autònom i per això està distribuït al llarg de quatre cursos 
acadèmics. Durant aquests períodes es potencia la col·laboració entre la Facultat i els centres on es du 
a terme, la qual cosa permet aconseguir una millora de la qualitat dels processos educatius que hi 
tenen lloc. 
 
El pràcticum és, doncs, l’espai i el procés en què es despleguen les competències dels futurs mestres 
ion aquests poden reflexionar sobre la seva feina de manera crítica, amb la finalitat de realitzar una 
construcció compartida del coneixement. Es tracta d’un element fonamental i insubstituïble en la 
formació inicial dels mestres, perquè suposa la immersió de l’estudiant en centres educatius amb la 
finalitat de conèixer-los directament, integrar els coneixements teòrics i pràctics en contextos reals, 
iniciar-se en la pràctica professional i adquirir criteris propis. La intenció del pràcticum és, en definitiva, 
afavorir que la socialització inicial de l’estudiant, en les seves tasques professionals, es faci diferents 
contextos que l’ajudin a desenvolupar l’autonomia de pensament i actuació, així com la capacitat 
crítica i de treball en equip. 

 

 

2. FINALITAT  
 

La finalitat del pràcticum és integrar els coneixements teoricopràctics i professionals i adequar-los a les 
necessitats socials actuals, afavorint la col·laboració entre la Facultat i els centres educatius; adquirir, 
al mateix temps, un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió, un coneixement i aplicació dels 
processos d’interacció i comunicació a l’aula i un domini de les habilitats, tècniques, actituds i hàbits 
necessaris per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència, i, finalment, 
controlar i fer el seguiment dels procés educatiu d’ensenyament i aprenentatge, actuant i reflexionant 
des de la pràctica. 

 

 
 

3. COMPETÈNCIES 
 

A. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LA DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL I 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Competències d’Educació Infantil 

A1. Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d’avaluació de l’educació infantil.  
A2. Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d’una perspectiva 
globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i 
volitiva. 
A3. Dissenyar i regular espais d’aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin les 
singulars necessitats educatives dels estudiants, la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte 
als drets humans. 
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A4. Fomentar la convivència a l’aula i a fora i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber 
observar sistemàticament contextos d’aprenentatge i convivència i saber-hi reflexionar. 
A5. Reflexionar en grup sobre l’acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure 
l’autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d’educació de les emocions, els 
sentiments i els valors en la primera infància. 
A6. Conèixer l’evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles 
disfuncions i vetllar per una bona evolució. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge 
de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i 
dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió. 
A7. Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, 
en particular, de la televisió en la primera infància. 
A8. Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d’atenció 
primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos 
psicològics, d’aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. 
A9. Conèixer l’organització de les escoles d’educació infantil i la diversitat d’accions que 
comprèn el seu funcionament. Assumir que l’exercici de la funció docent ha d’anar 
perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. 
A10. Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l’educació familiar en el 
període 0-6, i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i 
amb el conjunt de les famílies. 
A11. Reflexionar sobre les pràctiques d’aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir 
hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.  
A12. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l’educació en la societat actual i les 
competències fonamentals que afecten els col·legis d’educació infantil i els seus 
professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius. 

 
Competències d’Educació Primària 

A1. Conèixer les àrees curriculars de l’educació primària i la relació interdisciplinària que 
tenen, els criteris d’avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments 
d’ensenyament i aprenentatge respectius. 
A2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d’ensenyament i aprenentatge, tant 
individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. 
A3. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i 
plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics 
i culturals continguts en el currículum escolar. 
A4. Dissenyar i regular espais d’aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la 
igualtat de gènere, l’equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la 
formació ciutadana. 
A5. Fomentar la convivència a l’aula i a fora, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la 
resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l’esforç, la constància i la disciplina 
personal en els estudiants. 
A6. Conèixer l’organització dels col·legis d’educació primària i la diversitat d’accions que 
comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació amb els 
estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars dels estudiants. 
Assumir que l’exercici de la funció docent ha d’anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis 
científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. 
A7. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social. 
Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l’educació democràtica per a 
una ciutadania activa. 
A8. Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions 
socials públiques i privades. 
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A9. Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d’un futur sostenible.  
A10. Reflexionar sobre les pràctiques d’aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir 
hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els 
estudiants. 
A11. Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir 
selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació 
cívica i a la riquesa cultural. 
A12. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l’educació a la societat actual i les 
competències fonamentals que afecten els col·legis d’educació primària i els seus 
professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius. 

 

 
B. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

B1. Aprendre a aprendre. 
B2. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l’educació primària. 
B3. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. 
B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
B5. Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. 
B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o 
en àmbits tècnics concrets. 
B7. Tenir sensibilització en temes mediambientals. 
B8. Gestionar projectes tècnics o professionals complexos. 
B9. Tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi. 

 

 
C. COMPETÈNCIES NUCLEARS  

C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. 
C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 
C3. Gestionar la informació i el coneixement. 
C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de 
la URV. 
C5. Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional. 
C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. 

 

 

 
4. RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

Els resultats d’aprenentatge que l’estudiant ha d’aconseguir en els períodes de pràcticum al centre 
escolar, al llarg del pla d’estudis,són els següents: 

 Definir els serveis, centres i institucions vinculats a l’àmbit professional dels mestres 
d’educació infantil i primària. 

 Identificar els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o 
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques. 

 Identificar les característiques de l’alumnat del centre. 

 Utilitzar les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procés educatiu. 

 Aplicar les habilitats de comunicació i interacció didàctica. 

 Distingir, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia. 

 Elaborar un discurs coherent i que comuniqui els resultats del treball. 
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 Comunicar correctament en català, castellà o anglès un resum coherent del treball realitzat. 

 Demostrar un pensament crític i creatiu. 

 Acceptar i integrar les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre. 

 Actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’exercici de la professió de mestre 
d’educació infantil i primària. 

 

 

5. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL  
 

El pràcticum de doble titulació consta de quatre períodes, que contemplen les diferents etapes i cicles 
educatius i s’inicia a segon curs de la carrera i està distribuït: 
 
 

CURS 2n 3r 4t 5è TOTAL 

CRÈDITS 21 21 21 21 84 

HORES 
300 + 225 
(525 total) 

300 + 225 
(525 total) 

300 + 225 
(525 total) 

300 + 225 
(525 total) 

1.200 + 900 
(2.100 total) 

DIES/SETM. 60d /12s 60d /12s 60d /12s 60d /12s 240d /48s 

 
La planificació orientativa dels quatre períodes és aquesta: 
 
 

 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL 

2n                  + + + + - - - - - - - - -  
3r                 - - - - - - - - - • • • •  
4t  - - - - - - - - - - - - -                  

5è  
- - - - - - - - - - - - - 

   
- - - - - - - - - - - - -  

                           
 

 

5.1. SEQÜENCIACIÓ 
La distribució del pràcticum s’organitza tenint en compte que els estudiants seran mestres d’educació 
infantil i primària, i per tant, els cal conèixer totes la franges d’escolaritat que la titulació i el sistema 
educatiu actual preveu: educació infantil (en els dos cicles) i educació primària. 
 

2n 
curs 

 

PI 
INF 

 El pràcticum de 2n curs es fa al segon quadrimestre i està dedicat a 
l’etapa infantil. Té una estada d’un 25% al primer cicle i una estada del 
75% al segon cicle. Per tant, l’estudiant ha de triar dos centres de 
pràcticum, o un, si el triat té aules de primer i segon cicle. 

 

3r 
Curs 

PII 
INF 

 El pràcticum de 3r es fa al segon quadrimestre i està dedicat a l’etapa 
infantil i (i si és possible) primer curs de primària. Té una estada d’un 
75% al segon cicle de l’etapa infantil, i una estada d’un 25%, al primer 
curs del cicle inicial amb l’objectiu d’observar i analitzar el canvi d’etapa. 

 

4t 
Curs 

PI 
PRIM 

 El pràcticum de 4rt es fa al primer quadrimestre i està previst realitzar-ho 
en mobilitat. Està dedicat a l’etapa primària. Els estudiants podran triar 
una escola de qualsevol país que tingui com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge l’anglès i tingui o faci conveni de mobilitat amb la URV. 

 Els que ho desitgin podran demanar com a destí “El Sueño de la 
Campana” de Nicaragua, i entraran en el procés de selecció en les 
mateixes condicions que els estudiants del grau d’infantil i de primària. 

 Excepcionalment, els estudiants que per algun motiu justificat, no marxin 
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de mobilitat, realitzaran el Pràcticum en una escola dels SSTT de 
Tarragona o Terres de l’Ebre, adscrits a l’especialista d’anglès del centre. 

 

5è 
curs 

 

PII 
PRIM 

 El pràcticum de 5è es fa durant tot el curs(octubre –abril/maig) en la 
modalitat d’alternança, combinant des de l’inici dos escenaris formatius: 
una escola a l’etapa primària, i la Facultat de Ciències de l’Educació on 
faran les matèries de cinquè curs. 

 

5.2. REQUISITS i OBSERVACIONS 

L’estudiant podrà realitzar el pràcticum de 2n sempre que tingui les matèries bàsiques de primer curs 
aprovades. A partir d’aquell moment serà requisit tenir el pràcticum del curs anterior superat per 
realitzar el del curs següent. (Per fer el de 3r, cal haver superat el de 2n, i així successivament). 

D’altra banda, a 2n, 3r i 4rt curs, l’estudiant, pot optar als convenis de mobilitat com els altres 
estudiants dels graus d’Infantil i Primària. 

El centre educatiu on es fa l’estada del pràcticum serà, preferentment, de la Xarxa de centres 
col·laboradors (reconeguts i recomanats per la FCEP i el Departament d’Ensenyament) i ha de ser 
diferent cada curs escolar, excepte a cinquè curs, que donada la complexitat del pràcticum, els centres 
seran un grup reduït tancat i per tant, pot donar-se alguna situació excepcional. 

A més, tal com estableix la Normativa general de pràcticum de la FCEP, per evitar disfuncions en les 
dinàmiques de pràctiques, no pot ser desenvolupat al mateix centre on es treballa (concretament, al 
mateix departament , àrea o programa). En cap cas pot existir una relació de parentiu familiar entre la 
figura que tutoritza directament el pràcticum de l’estudiant i el mateix estudiant (tutor intern, tutor 
extern o coordinador de pràcticum del centre educatiu, si s’escau). 

 

 

6. ACTIVITATS DE L’ESTUDIANT 

 

Durant el període de pràcticum els estudiants han de dur a terme activitats dins i fora del centre 
escolar, tutories i evidències de les competències assolides. Les diferents tasques que ha de realitzar 
s’organitzen en 3 períodes: 
 

ABANS D’INICIAR L’ESTADA AL CENTRE EDUCATIU 
 Participar en els seminaris i sessions de formació del pràcticum organitzats per la FCEP, a 

l’inici, durant i al final del període de pràcticum.  

 Assistir a les reunions de tutories prèvies que convoqui el professorat tutor tant de la FCEP 
com de l’escola assignada. 

 Presentar-se a l’escola (equip directiu i mestre tutor) i concretar el pla de treball individual de 
cada estudiant. Al pla de treball s’hi ha d’especificar aspectes referents al nivell o nivells en 
què l’estudiant du a terme les activitats corresponents. 

 
AL CENTRE EDUCATIU 
 Comprendre el context sociocultural en què està immers el centre. 

 Informar-se sobre l’organització i el funcionament del centre educatiu (ràtios, projecte 
educatiu, programació general anual i memòria anual, normes d’organització i funcionament, 
estructura dels cicles, serveis de què disposa, etc.). 
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 Observar les característiques dels infants, apreciant el tipus de diversitat existent (capacitats 
personals, culturals, socials, etc.) i les formes concretes d’atendre’ls. 

 Analitzar la manera com són atesos els infants amb necessitats derivades de diverses 
circumstàncies (immigració recent, handicaps, altres capacitats, etc.). 

 Participar en activitats globals del centre i en activitats educatives realitzades fora del centre, 
sempre que sigui possible. 

 Mantenir contacte constant amb els tutors a través de reunions i tutories. 

 Assistir a les reunions professionals del centre (cicle, claustre, comissions, consell escolar, etc.), 
sempre que sigui possible. 

 Identificar els serveis educatius de zona i específics, i assistir a sessions de treball en les quals 
participin, sempre que sigui possible. 

 Conèixer l’aplicació de la immersió lingüística. 

 Contrastar metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les diferents àrees curriculars. 

 Elaborar la memòria de pràcticum amb les orientacions dels tutors. 

 Recollir evidències del període de pràcticum en un dossier docent. 

 Analitzar i valorar l’actuació pròpia, i el procés i el context del pràcticum efectuat. 

 
A LES TUTORIES 
 La tutoria constitueix un component inherent al pràcticum i representa una acció docent amb 

l’objectiu d’impulsar i facilitar el desenvolupament integral de l’estudiant. Canalitza i dinamitza 
les relacions entre l’estudiant, el centre i les competències que ha d’assolir.  

 

 

7. SEGUIMENT DEL PRÀCTICUM 
 

Els tutors de la Facultat s’han de reunir durant el període de pràcticum amb l’alumnat assignat, amb la 
finalitat de fer un seguiment del procés. Cal fer una reunió abans de començar les pràctiques de cada 
curs i tres mentre es duen a terme. 
 
El professorat tutor de la Universitat si és possible, farà dues reunions amb el centre educatiu. Una 
primera amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat i el mestre tutor, el pla de treball que 
han de realitzar els estudiants en la seva estada, i una segona, durant o al final del període de 
pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor del centre les tasques fetes per l’alumnat.  
 
 
 

8. ACTIVITATS DEL PRÀCTICUM PER CURSOS 
 
Amb la finalitat d’avaluar un procés d’aprenentatge amb relació a les competències, s’ha elaborat un 
protocol que preveu aspectes relacionats amb les competències, els indicadors d’aprenentatge i les 
evidències que  informen d’aquests indicadors. 
 
Els quatre períodes de pràcticum que realitzen els estudiants són diferents: 

8.1. Pràcticum de segon curs 
o Estada al primer cicle d’educació infantil 
o Estada al segon cicle d’educació infantil 

 
8.2. Pràcticum de tercer curs 
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o Estada al segon cicle d’educació infantil 
o Estada a primer curs de primària (si és possible) 

 
8.3.Pràcticum de quart curs 

o Estada a educació primària en mobilitat 
o Estada a educació primària sense mobilitat 

 
8.4.Pràcticum de cinquè curs 

o Estada a l’etapa primària en la modalitat d’alternança 
 

Les tasques que ha de fer l’estudiant són: 

 

TASQUES DE L’ESTUDIANT EVIDÈNCIES DE L’APRENENTATGE 
 Elaboració d’un diari de camp  Diari 
 Assistència i participació en els seminaris de 

formació de la FCEP  Fitxa resum 

 Tutories amb el tutor de la Facultat  Fitxa de seguiment 
 Tutories amb el tutor del centre educatiu  Document de la memòria / portafolis 

docent.  Elaboració de la memòria final 
 

 

8.1. PRÀCTICUM DE SEGON CURS 
 
En el moment de fer la valoració de l’alumnat de 2n curs, cal tenir en compte les accions d’observar, 
identificar, descriure la pràctica i de reflexionar-hi, a partir d’aquestes dues dimensions competencials: 

 Primera dimensió. Col∙laboració en una institució. 

 Segona dimensió. Actuar professionalment a l’aula. 

El pla de treball que l’estudiant ha de desenvolupar al centre educatiu i la valoració externa de les 
pràctiques s’ha de dur a terme partint de les dimensions especificades, tenint en compte l’estada als 
dos cicles d’educació infantil (0-3 i 3-6). 
 

8.1.1. ESTADA AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 
Durant les 4 setmanes d’estada al primer cicle d’educació infantil, l’estudiant fa un primer contacte 
amb una institució educativa que acull infants de 0-3 (llar d’infants o escola) i haurà de realitzar un 
diari de camp específic on faci una descripció de les següents situacions: 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Conèixer el 
currículum del 
primer cicle. 

 Llegir els documents del 
D. d’Ensenyament. (1) 

 Analitzar el vocabulari 
específic de 0-3 

 Comentari escrit dels dos documents. 
 Elaboració d’un vocabulari (glossari) amb 

l’explicació de cada paraula triada. 

Observar el 
treball educatiu 
del primer cicle 
d’educació 
infantil 

 Introduir-se i adaptar-se 
en el valor educatiu del 
cicle 0-3 

 Descripció escrita de l’organització 
humana del centre: Professionals que 
treballen i funcions de cadascun. 

 Comentari sobre les entrades i sortides 
dels infants. 

 Realitzar un reportatge 
fotogràfic amb 
l’organització dels espais 

 Relació de fotografies amb el comentari 
corresponent on es donin les explicacions 
de la funció educativa. 



 
Pràcticum doble titulació de grau  

d’Educació Infantil i Educació Primària 

 

 
12 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
al centre i a l’aula 

 Analitzar la distribució 
temporal del dia a l’aula 

 Distribució del temps al llarg del dia. 
Comentari sobre els hàbits i rutines. 

 

(1) Els documents oficials del Departament d’Ensenyament: 

 CURRÍCULUM i ORIENTACIONS. EDUCACIÓ INFANTIL. PRIMER CICLE. 
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-
ee9744b2399d/Curriculum%20Infantil%200-3.pdf 

 ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ. EDUCACIÓ INFANTIL. PRIMER CICLE 
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/curricu
lum/orientacions_avaluacio_infantil_1rcicle/orientacions_avaluacio_infantil_1cicle.pdf 

 
 

8.1.2. ESTADA AL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 
Després de les 4 primeres setmanes, en la data marcada al cronograma l’estudiant iniciarà la segona 
fase al segon cicle d’ed. infantil (3-6) en el que haurà de completar el treball iniciat al primer cicle. 
 
Primera dimensió: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Conèixer la 
institució 
educativa 

 Fer una entrevista amb 
un membre de l’equip 
directiu, per conèixer els 
aspectes més significatius 
del cicle al centre. 

 Full resum amb la síntesi de l’entrevista 

 Comentar l’organigrama 
del centre i les diferents 
funcions dels seus 
components 

 Analitzar l’estructura 
organitzativa i de gestió 
del centre educatiu. 

 Dibuix de l’organigrama amb l’explicació 
de la composició dels diferents òrgans 
unipersonals i col·legiats 

 Mapa conceptual amb la normativa de 
referència que dóna cobertura a les 
funcions dels òrgans de govern i 
organització 

 Resumir els punts claus 
de la programació 
general anual del centre 
(PGA) del curs vigent. 

 Full resum dels objectius proposats a la 
PGA per al curs escolar, amb la justificació 
corresponent. 

Analitzar la 
realitat educativa 
i organitzativa 

 Analitzar dades dels 
diferents elements que 
formen la comunitat 
educativa 

 Detectar altres 
institucions educatives 
de l’entorn del centre 
amb qui s’hi col·labora. 

 Quadre descriptiu amb les dades i 
comentari global sobre les característiques 
del centre. 

 Relació i descripció de les funcions de les 
institucions existents en el context proper i 
vinculació amb l’escola 

Comprendre la 
complexitat de la 
realitat de les 
famílies del 

 Identificar les accions 
que es fan des de l’escola 
per afavorir les relacions 
entre l’escola i la família 

 Esquema del seguiment a les famílies a 
l’aula, al cicle i a l’escola 

 Full resum amb el calendari de reunions 
amb les famílies 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-ee9744b2399d/Curriculum%20Infantil%200-3.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-ee9744b2399d/Curriculum%20Infantil%200-3.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/curriculum/orientacions_avaluacio_infantil_1rcicle/orientacions_avaluacio_infantil_1cicle.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/curriculum/orientacions_avaluacio_infantil_1rcicle/orientacions_avaluacio_infantil_1cicle.pdf
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OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
centre 
 
 

 Reflexionar sobre 
l’organització i les 
funcions de l’AMPA. 

 Quadre amb les accions que du a terme 
l’AMPA  al llarg del curs 

- 
Segona dimensió: ACTUAR PROFESSIONALMENTA L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Analitzar els 
espais i materials 
de l’aula 

 Fer un dibuix (plànol) de 
la distribució dels espais 
de l’aula 

 Plànol comentat de la distribució dels 
espais a l’aula 

 Comentari de la distribució relacionada 
amb la proposta metodològica de l’aula 

 Classificar els materials 
que l’alumnat utilitza. 

 Relació escrita dels diferents materials que 
s’utilitzen a l’aula i l’ús que se’n fa. 

Observar el grup 
d’alumnes 

 Analitzar l’alumnat en 
tres situacions educatives 
en contextos diferents: 
classe, esbarjo, entrades 

 De cada situació cal fer una fitxa amb: 
o Descripció detallada de la situació (espai, 

temps, protagonistes, etc.) 
o Anàlisi de les possibilitats d’intervenció (tenint 

en compte la normativa) 

Iniciar el 
coneixement de 
la tasca docent 

 Observar el paper del 
mestre. 

 Entrevistar diferents 
mestres que intervenen 
amb el grup sobre les 
seves funcions i tasques. 

 Relació escrita de bones pràctiques del 
mestre que hagin impactat positivament  

 Registre escrit de l’entrevista i valoració 
dels temes tractats pels professionals. 

Col·laborar en 
activitats de 
l’aula 

 Participar en activitats 
amb els infants dins de la 
programació existent. 

 Reflexionar amb el 
mestre sobre l’activitat. 

 Descripció de tres actuacions dutes a 
terme amb tot el grup d’infants. 

 Gravació comentada d’una (20’ x 1)o dues 
activitats(10’ x 2) o alternativa equivalent.  

Assistir a 
reunions de 
treball dels 
professionals 

 Diferenciar els tipus de 
reunions que es fan. 

 Analitzar els temes que 
es tracten en les reunions 
de treball 

 Descripció escrita de temes professionals 
que es tracten a les reunions. 

 

 CURRÍCULUM i ORIENTACIONS. EDUCACIÓ INFANTIL. SEGON CICLE 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-inf-
2cicle/ 

 
8.2. PRÀCTICUM DE TERCER CURS 
 
L’estudiant de tercer curs, fa una estada en el segon cicle d’educació infantil, i si les circumstàncies ho 
permeten, acabarà aquest període, amb una petita estada, al cicle inicial d’educació primària, amb 
l’objectiu de conèixer el procés de transició de les dues etapes.  
 
Les tasques que ha de fer l’alumnat de 3r curs en aquest període es descriuen a partir de les 3 
dimensions següents: 

 Primera dimensió. Col∙laboració en una institució. 

 Segona dimensió. Actuar professionalment a l’aula. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-inf-2cicle/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-inf-2cicle/
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 Tercera dimensió. Investigar/innovar en un context. 
 

Primera dimensió: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Conèixer la 
institució 
educativa 

 Entrevistar al director. 
 Full resum amb la síntesi de l’entrevista 

sobre els aspecte més significatius. 

 Comentar l’organigrama i 
les diferents funcions 
dels seus components 

 Dibuix de l’organigrama amb l’explicació 
de la composició dels diferents òrgans 
unipersonals i col·legiats 

 Resumir els punts claus 
de la PGA del curs vigent 
i de la MA del curs 
anterior. 

 Taula amb els objectius proposats a la PGA 
per al curs escolar, i relacionar-la amb els 
resultats de la MA del curs anterior 

Analitzar la 
realitat educativa 
i organitzativa 

 Analitzar la situació 
professional dels mestres 
del centre. 

 

 Quadre descriptiu amb les dades 
professionals del professorat adscrit a 
l’escola. 

Comprendre la 
complexitat de la 
realitat de les 
famílies del 
centre 
 
 

 Comprendre les relacions 
entre la família i l’escola 
al centre segons un 
representant de l’AMPA. 

 Resum de l’entrevista realitzada i relació 
d’aspectes que cal millorar segons l’opinió 
dels pares. 

 Analitzar l’organització i 
les funcions de l’AMPA. 

 Quadre amb les accions que du a terme 
l’AMPA del centre al llarg del curs 

- 
Segona dimensió: ACTUAR PROFESSIONALMENTA L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

 Planificar 
situacions 
d’ensenya-
ment i 
aprenentatge 

 Dissenyar , com a mínim, 
2/3 seqüències 
didàctiques. 

 Document de la programació (model del 
Departament d’Ensenyament). 

 Fer una llista classificada 
dels materials que 
l’alumnat utilitza a l’aula 

 Relació escrita dels diferents materials que 
s’utilitzen a l’aula 

 Observar el 
grup 
d’alumnes 

 Observar l’alumnat en 
tres situacions educatives 
en contextos diferents: 
classe, esbarjo, entrades, 
carrer, sortida, etc.  

 De cada situació cal fer una fitxa amb: 
o Descripció detallada de la situació 

(espai, temps, protagonistes, etc.) 
o Anàlisi de les possibilitats d’intervenció 

(tenint en compte la normativa general 
/ centre / aula) 

o Reflexió final i proposta d’actuació 

 Registrar les normes de 
conducta de l’aula 

 Relació escrita de les normes de conducta 
de l’aula. 

 Descripció de com es gestionen 
determinades situacions excepcionals. 

 Analitzar la relació entre 
les conductes dels infants 

 Taula amb conductes registrades a través 
de l’observació i conseqüències. 



 
Pràcticum doble titulació de grau  

d’Educació Infantil i Educació Primària 

 

 
15 

i les conseqüències en el 
cas de no compliment de 
les normes. 

 Reflexió sobre la gestió de l’aula. 

 Assistir a 
reunions de 
treball dels 
professionals 

 Identificar, classificar i 
diferenciar els tipus de 
reunions que es fan 

 Descripció escrita dels tipus de reunions de 
temes professionals que es tracten a les 
reunions 

 
 

Tercera dimensió: INVESTIGAR/INNOVAR EN UN CONTEXT 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Identificar les 
accions més 
innovadores del 
centre. 

 Fer una entrevista amb el 
cap d’estudis per a 
detectar quins són els 
projectes més innovadors 
del centre. 

 Relació comentada dels projectes en que 
està treballant actualment el centre i les 
previsions de futur immediat. 

Conèixer les 
innovacions del 
Departament 
d’Ensenyament 

 Realitzar una recerca a 
l’XTEC del programes i 
projectes d’innovació del 
Departament. 

 Descripció i definició dels conceptes: 
http://www.xtec.cat/web/innovacio/innovacio 
 

 CESIRE 
 eduCAT 

 

 CURRÍCULUM i ORIENTACIONS. EDUCACIÓ INFANTIL. SEGON CICLE 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-inf-
2cicle/ 

 
 
8.3. PRÀCTICUM DE QUART CURS 
 

Es preveuen dues possibilitats amb objectius i accions diferents, el pràcticum en mobilitat i, per aquells 
casos excepcionals que per algun motiu no puguin marxar, el pràcticum sense mobilitat. 

 
8.3.1. PRÀCTICUM EN MOBILITAT 

L’estudiant de quart curs,fa el pràcticum en mobilitat a l’estranger, en un centre educatiu en que la 
llengua vehicular i d’aprenentatge sigui l’anglès. 
 
Aquest és el tercer període de pràcticum, per tant les tasques que ha de fer l’estudiant de 4art curs en 
aquest període cal adaptar-les al país i al centre i es descriuen a partir de les 3 dimensions següents: 
 

 Primera dimensió. Col∙laboració en una institució. 

 Segona dimensió. Actuar professionalment a l’aula. 

 Tercera dimensió. Investigar/innovar en un context. 
 
En les tres dimensions, l’objectiu fonamental és conèixer un context educatiu en un país diferent i 
observar i analitzar quins són els elements diferenciadors, i enriquir-se d’aquesta experiència. 
 
 
 
 

http://www.xtec.cat/web/innovacio/innovacio
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-inf-2cicle/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-inf-2cicle/
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Primera dimensió: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Conèixer la 
realitat educativa 
del país 

 Fer una entrevista amb 
un responsable del 
centre per conèixer les 
característiques del 
sistema educatiu del país 

 Full resum amb la síntesi de l’entrevista, 
en la que sigui evident una comparació  
comentada amb el nostre sistema 
educatiu. 

 Comentar l’organigrama 
del centre i les diferents 
funcions dels seus 
components 

 Dibuix de l’organigrama amb l’explicació 
de la composició dels diferents òrgans 
unipersonals i col·legiats 

 Resumir els punts claus 
del sistema de gestió. 

 Taula comentada amb les accions de gestió 
i la persona responsable. 

Analitzar la 
realitat educativa 
i organitzativa 

 Analitzar la situació 
professional dels mestres 
del centre. 

 Comentar amb diferents 
mestres de l’escola, la 
normativa que regula la 
seva tasca docent. 

 Quadre descriptiu amb les dades 
professionals del professorat adscrit a 
l’escola. 

 Relació i descripció dels punts forts i febles 
segons els professors participants. 

Comprendre la 
complexitat de la 
realitat de les 
famílies del 
centre 
 
 

 Comprendre les relacions 
entre la família i l’escola 
al centre segons un 
representant de l’AMPA. 

 Resum de l’entrevista realitzada i relació 
d’accions que es realitzen al centre amb 
les famílies. 

 Analitzar l’organització i 
les funcions dels pares i 
mares del centre 

 Quadre amb les accions que du a terme 
l’associació de pares i mares del centre al 
llarg del curs 

- 
Segona dimensió: ACTUAR PROFESSIONALMENTA L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
 Participar / 

dissenyar 
situacions 
d’ensenya-
ment i 
aprenentatge 

 Participar / dissenyar 2/3 
seqüències didàctiques. 

 Document de la programació elaborat per 
l’estudiant. 

 Fer una llista classificada 
dels materials que 
l’alumnat utilitza a l’aula 

 Relació escrita dels diferents materials que 
s’utilitzen a l’aula 

 Observar el 
grup 
d’alumnes 

 Observar l’alumnat en 
tres situacions educatives 
en contextos diferents: 
classe, esbarjo, entrades, 
carrer, sortida, etc.  

 De cada situació cal fer una fitxa amb: 
o Descripció detallada de la situació 

(espai, temps, protagonistes, etc.) 
o Anàlisi de les possibilitats d’intervenció 

(tenint en compte la normativa general 
/ centre / aula) 

o Reflexió final i proposta d’actuació 

 Registrar les normes de 
conducta de l’aula 

 Relació escrita de les normes de conducta 
de l’aula. 

 Descripció de com es gestionen 
determinades situacions excepcionals. 
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 Analitzar la relació entre 
les conductes dels infants 
i les conseqüències en el 
cas de no compliment de 
les normes. 

 Taula amb conductes registrades a través 
de l’observació i conseqüències. 

 Reflexió escrita sobre la gestió de l’aula. 

 Assistir a 
reunions de 
treball dels 
professionals 

 Diferenciar els tipus de 
reunions que es fan entre 
els professionals. 

 Escoltar els temes que es 
tracten en les diferents 
reunions de treball 

 Descripció escrita de temes professionals 
que es tracten a les reunions 

- 
Tercera dimensió: INVESTIGAR/INNOVAR EN UN CONTEXT 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Identificar les 
accions més 
innovadores del 
país i/o del 
centre. 

 Fer una entrevista amb el 
cap d’estudis (o figura 
similar) amb l’objectiu de 
detectar quins són els 
projectes més innovadors 
del país i del centre. 

 Relació comentada dels projectes en que 
està treballant actualment el centre i les 
previsions de futur immediat. 

 

Important → L’estudiant que ha fet una estada en un país estranger, ha de tenir clar, que algun 
dels objectius i de les accions proposades en aquest document, és possible que no siguin adients, 
aleshores, cal ser flexible i proposar d’altres que puguin substituir les previstes inicialment. També 
és fonamental, a la memòria aprofitar per comparar i valorar les experiències i coneixements que 
des del seu punt de vista la seva estada pot aportar a la nostra realitat educativa actual. 

 

 
8.3.2 PRÀCTICUM SENSE MOBILITAT 
L’estudiant de quart curs, que no marxi de mobilitat, realitzarà el pràcticum I de primària en un centre 
educatiu,dins el Programa del Plurilingüisme del Departament d’Ensenyament, acompanyant al mestre 
especialista d’anglès de forma parcial o total. 
 
Aquest és el tercer període de pràcticum, per tant les tasques que ha de fer l’estudiant de 4art es 
centren bàsica i preferentment en l’etapa primària, a partir de les dimensions següents: 

 Primera dimensió→Col·laboració en una institució. 

 Segona dimensió→Actuar professionalment a l’aula. 

 Tercera dimensió→Investigar/innovar en un context. 
 
En aquestes tres dimensions, l’objectiu fonamental és centrar-se en les funcions i accions docents de 
l’especialista d’anglès d’un centre educatiu català, i enriquir-se d’aquesta experiència. 
 
Primera dimensió: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Conèixer les 
orientacions del 
Departament 
d’Ensenyament 

 Fer una sessió de treball 
amb algun professional 
del Centre de Recursos 
de llengües dels SSTT. 

 Full resum amb la síntesi de la sessió, en la 
que es detectin les grans línies d’actuació 
del Departament d’Ensenyament. 
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OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
respecte  de la 
llengua 
estrangera. 

 Lectura de documents 
del Departament  i de 
professionals vinculats a 
l’ens/apren de l’anglès. 

 Realització d’un mapa conceptual amb els 
projectes i accions de futur del 
Departament a nivell global i l’afectació en 
aquest centre. 

Reflexionar sobre 
la terminologia 
pròpia del 
Programa de 
Llengües 
estrangeres. 

 Identificació de 
continguts bàsics del 
programa 

 Comentari personal amb el tutor de 
pràcticum de la FCEP dels continguts dels 
documents (2) 

Analitzar 
l’organització del 
Projecte 
Lingüístic del 
centre de 
Pràcticum 

 Conèixer la normativa de 
referència i el PEC, PGA, 
MA i altres documents 
del centre. 

 Analitzar els punts claus 
del Projecte Lingüístic de 
l’escola i la vinculació 
amb l’entorn. 

 Explicació dels documents que orienten en 
l’elaboració del projecte lingüístic. 
 

 Quadre-resum dels punts claus del PL del 
centre 

Descriure la 
realitat lingüística 
de les famílies del 
centre 

 Elaborar un mapa amb la 
realitat lingüística de les 
famílies del centre i les 
accions que es fan des de 
l’escola. 

 Mapa conceptual 

 

 
Segona dimensió: ACTUAR AMB L’ESPECIALISTA A L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
Planificar 
situacions 
d’ensenyament i 
aprenentatge  

 Dissenyar , com a mínim, 
2/3 seqüències 
didàctiques. 

 Document de la programació elaborat per 
l’estudiant respectant les orientacions del 
mestre de l’escola. 

Conèixer el rol de 
l’especialista al 
centre. 

 Descriure les accions que 
realitza l’especialista en 4 
àmbits: (a) en relació a 
l’escola, (b) amb els 
companys, (c) davant del 
grup classe i (d) respecte 
de les famílies. 

 Descripció de les actuacions: 
o El rol com a part de la institució 
o Coordinació amb els tutors i altres 

especialistes 
o El paper davant els grups que atén 
o Intervenció amb famílies: Reunions, 

entrevistes, etc. 
 Analitzar i comparar les 

accions anteriors amb les 
d’un mestre tutor 

 Resum de l’entrevista realitzada amb la 
taula amb les actuacions comparades i 
comentades 

Assistir a 
reunions de 
treball dels 
professionals 

 Descriure els tipus de 
reunions i entrevistes que 
es fan entre els 
professionals. 

 Descripció escrita de temes professionals 
que es tracten a les reunions i entrevistes. 
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Tercera dimensió: INVESTIGAR/INNOVAR EN UN CONTEXT 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
Identificar les 
necessitats 
globals: 
metodològiques, 
humanes, 
materials, espais, 
etc 

 Fer una entrevista amb el 
cap d’estudis amb 
l’objectiu de detectar 
quines són les necessitats 
i quins els projectes a 
curt, mitjà i llarg termini. 

 Relació comentada de les necessitats, 
classificades i ordenades en àmbits. 

Proposar línies de 
millora 

 Analitzar 
esquemàticament 
algunes línies de millora 
possibles en el centre. 

 El mapa conceptual o diagrama 

 

DOCUMENTS DE LECTURA RECOMANATS 

 GENERALITAT DE CATALUNYA (2013): Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del 
fracàs escolar a Catalunya.  

 CORAL, J. i LLEIXA, T. (2013): L’aprenentatge integral de continguts i llengua estrangera (AICLE) a 
Catalunya. Estudis i experiències. Temps d’Educació, 45, p.7-16. Universitat de Barcelona. 

 ARBONÈS, C. I CIVERA, I. (2013): La formació inicial del professorat d’AICLE. Eines per a la pràctica 
reflexiva. Estudis i experiències. Temps d’Educació, 45, p.79-95. Universitat de Barcelona. 

 FLORIT, C. (2013): Pràctica docent efectiva AICLE. Temps d’Educació, 45, p.115-141. Universitat de 
Barcelona. 

 FLORES, C. I CORCOLL, C. (2008): Aprendre una llengua estrangera a l’educació infantil: un repte per 
l’escola. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 

 
 
8.4. PRÀCTICUM DE CINQUÈ CURS 
 
L’estudiant de cinquè curs, fa una estada durant tot el curs en un centre educatiu en la modalitat 
d’alternança a l’etapa primària. Aquesta estada tindrà una durada d’entre 300 i 360 hores entre els 
mesos d’octubre i maig. Aquest és el quart període de pràcticum, per tant les tasques que ha de fer 
l’estudiant de 5è es centren bàsica i preferentment en l’etapa primària, i està  directament vinculat a 
les dimensions del pràcticum i a les matèries que realitza a la facultat: 
 
Dimensions: 

 Primera dimensió→ Col·laboració en una institució. 

 Segona dimensió→ Actuar professionalment a l’aula. 

 Tercera dimensió→ Investigar/innovar en un context. 
 
Matèries: 

 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III   (6 crèdits) 

 Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II (6 crèdits) 

 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III (6 crèdits) 

 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II (9 crèdits) 

 Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera (6 crèdits) 
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8.4.1. OBJECTIUS, ACCIONS i EVIDÈNCIES A REALITZAR PER L’ESTUDIANT 
Les tasques que ha de fer l’alumnat de 5è curs en aquest període es descriuen a partir de les 3 
dimensions següents: 
 

Primera dimensió: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS  EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 

Conèixer la 
institució 
educativa 

 Entrevistar al director. 
 Full resum amb la síntesi de l’entrevista 

sobre els aspectes més significatius del 
centre. 

 Resumir els punts claus 
del Projecte de Direcció 
(PdD) actual. 

 Taula comentada amb els objectius més 
importants proposats al PdD. 

Comprendre la 
complexitat de la 
realitat de les 
famílies del 
centre 
 
 

 Comprendre les relacions 
entre la família i l’escola 
al centre segons un 
representant de l’AMPA. 

 Resum de l’entrevista realitzada i relació 
d’aspectes que cal millorar segons l’opinió 
dels pares. 

 Analitzar l’organització i 
les funcions de l’AMPA. 

 Quadre amb les accions que du a terme 
l’AMPA del centre al llarg del curs 

- 
Segona dimensió: ACTUAR PROFESSIONALMENTA L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
 Reflexionar 

sobre el 
currículum de 
primària. 

 Llegir alguns documents 
que descriguin el nou 
currículum. 

 Mapa conceptual amb els aspectes més 
significatius del nou decret. 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/cu
rriculum/ 

 Reflexionar al 
voltant de les 
competències 
professionals 
del mestre. 

 Llegir algun article o 
capítol de llibre sobre les 
competències 
necessàries dels mestres 

 Resum comentat de l’article llegit: 
http://www.uib.eu/digitalAssets/105/105026_refl
exio_competencies_mestre.pdf 

http://criatures.ara.cat/escola/ha-docent-del-
futur_0_1675032580.html 

 
Assignatura 1: Ensenyament i aprenentatge de les llengües III (6 crèdits) 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
 Planificar 

situacions 
d’ensenya-
ment i 
aprenentatge 

 Dissenyar com a mínim 
1/2 seqüències 
didàctiques. 

 Document de la programació (model del 
Departament d’Ensenyament) elaborat per 
l’estudiant. 

 
Assignatura 2: Ensenyament i aprenentatge de l’educació física II (6 crèdits) 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
 Planificar 

situacions 
d’ensenya-
ment i 
aprenentatge 

 Dissenyar com a mínim 
1/2 seqüències 
didàctiques. 

 Document de la programació (model del 
Departament d’Ensenyament) elaborat per 
l’estudiant. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/curriculum/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/curriculum/
http://www.uib.eu/digitalAssets/105/105026_reflexio_competencies_mestre.pdf
http://www.uib.eu/digitalAssets/105/105026_reflexio_competencies_mestre.pdf
http://criatures.ara.cat/escola/ha-docent-del-futur_0_1675032580.html
http://criatures.ara.cat/escola/ha-docent-del-futur_0_1675032580.html
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Assignatura 3: Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques III (6 crèdits) 
Sificardiferentsmaterials 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
 Planificar 

situacions 
d’ensenya-
ment i 
aprenentatge 

 Dissenyar 1/2 
seqüències didàctiques. 

 Document de la programació (model del 
Departament d’Ensenyament) elaborat per 
l’estudiant. 

 
- Assignatura 4: Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials II (9 crèdits) 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
 Planificar 

situacions 
d’ensenya-
ment i 
aprenentatge 

 Dissenyar com a mínim 
2/3 seqüències 
didàctiques. 

 Document de la programació (model del 
Departament d’Ensenyament) elaborat per 
l’estudiant. 

 
Assignatura 5: Competència comunicativa i intercultural en llengua estrangera (6 crèdits) 
 

OBJECTIUS ACCIONS EXEMPLE D’EVIDÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ 
 Planificar 

situacions 
d’ensenya-
ment i 
aprenentatge 

 Dissenyar com a mínim 
1/2 seqüències 
didàctiques. 

 Document de la programació (model del 
Departament d’Ensenyament) elaborat per 
l’estudiant. 

 
 

- 

8.4.2. COORDINACIÓ CENTRE DE PRÀCTICUM i FACULTAT 
Els mestres de l’escola i els professors de les matèries de cinquè curs, tindran espais de coordinació 
per tal de fer el seguiment del pràcticum dels estudiants. Les assignatures que realitzaran els 
estudiants els dies que estan a la facultat estaran vinculades amb el treball que faran durant el 
pràcticum a l’escola assignada. Sempre que sigui possible, seran tutors de pràcticum els professors de 
les àrees estipulades per aquest curs, amb la finalitat de facilitar l’acció a la facultat i a l’escola. 
 
 

 

9. AVALUACIÓ DEL PRÀCTICUM 
 
La valoració final del període de pràctiques dels estudiants de 2n,3r i 4art de la Doble Titulació 
d’Educació Infantil i Primària es fa tenint en compte els paràmetres següents: 
 

(A) ESCOLA 
40% 

 L’estada al centre i les activitats fetes a l’escola avaluades pel tutor 
del centre escolar: (40%) 

(B) 

FCEP 
40% 

 La memòria (document) avaluada pel tutor de la FCEP(40%) 

FCEP i 
ESCOLA 

20% 

 El seguiment: participació en els seminaris de formació, tutories, 
activitats, etc. avaluats pel tutor i responsable de la FCEP i les 
reunions de seguiment dels dos tutors(20%) 
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 Cal aprovar de forma independent cadascuna de les parts,(A) i (B), per obtenir una qualificació 
positiva del període de pràcticum. En cas de no superar una de les parts, no estarà superada la 
convocatòria de pràcticum. Per superar l’assignatura de Pràcticum, l’estudiant haurà d’obtenir 
una qualificació positiva, de 5 sobre 10, en cadascun dels següents apartats: 

o L’avaluació del tutor del centre educatiu 
o L’avaluació del tutor de la Facultat 

 

 En el cas dels estudiants de segon curs, i donat que realitzen el pràcticum en dos centres 
educatius diferents, el tutor farà una mitjana ponderada i proporcional de cada una de les 
qualificacions del centre on ha realitzat l’estada l’estudiant. 

 
El tutor de la FCEP és el responsable de fer arribar la qualificació final a l’Oficina de Suport al Deganat, 
d’acord amb el model de l’annex 2 d’aquest dossier. 

 
 

 

10. LA MEMÒRIA 
 
10.1. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 

 EXTENSIÓ: L'extensió màxima del treball és de 22.000 paraules (equivalent a 60 pàgines amb 
lletra Times New Roman o similar, 12 punts, interlineat d’1,5 i marges de 2,5). 

 FORMAT: En format paper. Es recomana imprimir a doble cara i en blanc i negre (si no és que 
els colors són necessaris), i enquadernar amb espiral.  

 REFERÈNCIES I CITES: S’han de fer seguint el format APA Style. 

 
10.2. CONTINGUTS 
L’estudiant pactarà amb cada tutor de la FCEP, l’índex i continguts de la memòria,seguint les 
orientacions del punt 12 d’aquest dossier, tot i que, si la situació ho requereix, podran fer les 
adaptacions convenients. És important adaptar les evidències de la memòria a la situació del centre en 
la que es troba l’estudiant i flexibilitzar i contextualitzar les accions. 
 
 
 

11. FUNCIONS DELS AGENTS IMPLICATS 
 
Els estudiants de la Doble titulació han d’assistir a les reunions de coordinació organitzades a la FCEP. 
La presència a aquestes sessions de treball són obligatòries ja que tindran una part informativa i una 
altra formativa. Així mateix, és probable que previ a l’inici del Pràcticum el tutor de la FCEP convoqui 
una sessió per preparar l’estada al centre. 
 
Els agents implicats en el desenvolupament del pràcticum són: 
 

 L’estudiant (1)  
 

 El coordinador de pràcticum del centre 
educatiu (2) 

 El tutor del centre (3) 

CENTRE ESCOLAR 
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 El tutor de la Facultat (4) 

 El responsable d’ensenyament (5) 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE 
L’EDUCACIÓ i PSICOLOGIA 

 
→ En el cas del Pràcticum de quart, al ser de mobilitat, els coordinadors de Pràctiques “Erasmus +” i 
Nicaragua, orientaran als estudiants sobre les possibilitats de recerca i tria de centre. 

 
Les seves funcions prioritàries d’acord amb els diferents moments són: 
 
FASE 1: SESSIÓ D’ACOLLIDA AL CENTRE EDUCATIU 
 

L’ESTUDIANT DE 
PRÀCTICUM(1) 

EL COORDINADOR DEL CENTRE 
EDUCATIU(2) 

EL TUTOR DEL CENTRE(3) 

- Establir un primer contacte 
amb el centre i  l’aula. 
- Fer l’anàlisi global del centre 
- Conèixer el model de pràctica 
educativa i de gestió. 
- Valorar la relació amb l’entorn 
- Assistir a les reunions del 
centre 

- Presentar els espais i el personal docent i 
no docent que treballa al centre 
- Presentar el model organitzatiu 
- Facilitar els documents: horaris, 
calendaris de reunions, PEC, PAT i línia del 
centre 
- Presentar l’alumnat als tutors 
- Recollir dades de l’alumnat del pràcticum 

- Presentar el grup classe i facilitar la 
seva entrada 
- Informar del dia a dia de l’alumnat 
al centre: patis, menjadors, tallers, 
agrupaments, adaptacions 
- Presentar les persones, les tasques i 
el calendari de reunions de l’equip 
docent i el departament 

EL TUTOR DE  
LA FACULTAT (4) 

EL RESPONSABLE DE  
LA FACULTAT (5) 

- Explicitar els objectius del pràcticum i visualitzar els 
aspectes competencials i de contingut que s’hi treballen 
- Fer visible la funció dels tutors del pràcticum en la formació 
inicial 
- Col·laborar amb el professorat del centre en l’organització 
del pràcticum 

- Verificar la recepció de la documentació prèvia 
enviada als centres educatius 
- Facilitar la relació entre alumnat i professorat tutor 
del centre educatiu i de la URV 
- Mantenir una relació fluida amb els coordinadors de 
pràcticum dels centres educatius 

 
FASE 2: PRÀCTIQUES D’INTERVENCIÓ ACOMPANYADA 
 

L’ESTUDIANT DE 
PRÀCTICUM(1) 

EL COORDINADOR DEL CENTRE 
EDUCATIU(2) 

EL TUTOR DEL CENTRE(3) 

- Intervenir a l’aula amb la 
supervisió del tutor i el 
seguiment i reflexió del tutor 
del grau 
- Dissenyar i portar a la pràctica 
les seqüències de programació, 
amb el suport dels dos tutors 
- Participar en les activitats del 
centre (sortides, visites, tallers) 

 
- Facilitar espais i temps per poder 
analitzar situacions d’aprenentatge i de 
gestió d’aula i de centre 
- Fer el seguiment del pràcticum 

- Implicar l’estudiant en pràctiques en el 
procés d’avaluació 
- Fer un seguiment i un control del procés 
d’assimilació de les competències que ha 
d’assumir l’alumnat del pràcticum 
- Facilitar espais i temps de reflexió entre 
el tutor i l’alumnat 

EL TUTOR DE  
LA FACULTAT (4) 

EL RESPONSABLE DE  
LA FACULTAT (5) 

- Facilitar la recerca de materials idonis per treballar a l’aula 
- Facilitar la preparació de les intervencions didàctiques en 
col·laboració amb els tutors del centre 
- Proposar espais de reflexió i debat sobre el que es pretén 
que aprengui l’alumnat del centre (competències, 
continguts, activitats) i concretar-ne els criteris d’avaluació 

- Fer el seguiment del pràcticum 
 
- Facilitar les eines de comunicació perquè alumnat i 
professorat tutor del pràcticum de la URV puguin fer 
suggeriments i propostes de millora en el procés que 
duen a terme 
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FASE 3: PRÀCTIQUES D’INTERVENCIÓ AUTONOMA 
 

L’ESTUDIANT DE PRÀCTICUM(1) 
EL COORDINADOR DEL 

CENTRE EDUCATIU(2) 
EL TUTOR DEL CENTRE(3) 

- Dur a terme les activitats i fer-ne el 
seguiment i l’avaluació de manera cada 
vegada més autònoma 
- Participar en les reunions del centre 
- Fer una reflexió compartida 

- Facilitar que l’estudiant en 
pràctiques , el tutor del centre i el 
tutor de la Facultat tinguin espai i 
temps per valorar l’activitat de l’aula 
i analitzar els aspectes que podrien 
millorar i la manera de fer-ho 

- Fer reflexionar a l’alumnat sobre 
el procés que es du a terme, i 
valorar l’aplicació del projecte o 
rutina programada 

EL TUTOR DE  
LA FACULTAT (4) 

EL RESPONSABLE DE  
LA FACULTAT (5) 

- Reflexionar al voltant de les intervencions de l’alumnat de 
pràctiques 
- Acompanyar-los en l’elaboració del treball final de 
pràcticum 

- Fer el seguiment del pràcticum 
 
- Facilitar les eines de comunicació perquè alumnat i 
professorat tutor del pràcticum de la URV puguin fer 
suggeriments i propostes de millora en el procés que 
duen a terme. 

 
FASE: FINAL DEL PRÀCTICUM 
 

L’ESTUDIANT DE PRÀCTICUM(1) 
EL COORDINADOR DEL 

CENTRE EDUCATIU(2) 
EL TUTOR DEL CENTRE(3) 

- Elaborar un treball final de pràcticum 
resum del període de pràctiques i de la 
seva intervenció a l’aula 
- Fer una autoavaluació reflexionada i 
justificada 
- Valorar el període de pràctiques i 
proposar-hi aspectes de millora 
- Elaborar la fitxa resum de cada seminari 
de formació i reflexió final del període de 
pràcticum a la FCEP 

 
- Avaluar el pla de treball 
- Revisar els acords amb la 
Universitat per al proper curs, si 
escau 
- Valorar el període de pràctiques 
i proposar-hi aspectes de millora 
 

- Compartir l’avaluació del pla de 
treball amb el tutor de la Universitat i 
el coordinador del centre 
- Valorar el període de pràctiques i 
proposar-hi aspectes de millora 

EL TUTOR DE  
LA FACULTAT (4) 

EL RESPONSABLE DE  
LA FACULTAT (5) 

- Compartir l’avaluació de l’alumnat de pràctiques amb 
el tutor del centre 
- Compartir l’avaluació del pla de treball amb el tutor i el 
coordinador del centre 

- Organitzar seminaris de formació i de reflexió sobre el 
pràcticum. 
- Avaluar el pla de treball 
- Revisar els acords amb els centres educatius per al 
proper curs, si escau 

 

 

 

12. INFORME DE L’ESCOLA i DE LA FACULTAT 
 
El centre educatiu i la Facultat de Ciències de l’Educació han de valorar l’estada de l’estudiant al centre 
de pràcticum. Els professionals que realitzen el seguiment del futur mestre, són el tutor assignat al 
centre educatiu i el tutor de la Facultat, amb l’assessorament del responsable acadèmic del Grau. 
 
Sempre que sigui possible, es realitzarà una avaluació conjunta en una sessió de coordinació per tal de 
consensuar i contrastar les diferents informacions, i donar la màxima coherència a la qualificació 
global.  
 
Cada un dels professionals té un model d’informe diferenciat ja que les atribucions són diferents: 
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12.1. INFORME DEL CENTRE EDUCATIU 
 Annexos (4.1), (4.2) ,(4.3), (4.4), (4.5 ) i (4.6)  
 

El mestre que ha acollit l’estudiant de pràctiques ha de fer una valoració de la seva estada a l’aula, 
seguint les pautes marcades en els annexos corresponents d’aquest dossier. 
 
Tots els estudiants tindran un informe de pràcticum del centre educatiu, excepte  els de segon tindrà 
2: el de les 4 primeres setmanes a al primer cicle i el del segon període de pràcticum a 3-6. 
 
L’informe dels estudiants de quart en mobilitat, serà en llengua anglesa i el model de cada centre i país 
es podrà adaptar a les peculiaritats de cada país. 

 

12.2. INFORME DE LA FACULTAT 
 Annexos (5.1), (5.2), (5.3) i (5.4)  
 

El tutor de la FCEP també ha de realitzar una avaluació de l’estudiant en pràctiques i cal que segueixi 
els indicadors marcats en l’annex corresponent d’aquest dossier. 
 
 
 

13. ESQUEMA DE LA MEMÒRIA  
 
L’estructura i l’organització interna de la memòria del Pràcticum de la Doble Titulació la pacten 
l’estudiant i el professor tutor de la FCEP, en funció de les característiques pròpies del centre i el nivell 
on l’estudiant ha dut a terme les activitats. 
 
Per altra banda, la memòria de quart curs (en mobilitat acadèmica), es podrà adaptar a la situació 
concreta d’aprenentatge viscuda per l’estudiant, amb l’acord del tutor i dels responsables acadèmics 
de la Facultat. 
 
La memòria, en línies generals, per segon i tercer curs, s’estructura en tres blocs:  
 

- Continguts 
- Bibliografia 
- Annexos 

 
El primer bloc, els CONTINGUTS, s’estructura en els apartats següents: 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 

Cal especificar-hi les diferents parts de la memòria, presentar el contingut del 
treball, justificar per què s’ha escollit fer el pràcticum al centre educatiu i exposar 
les expectatives professionals i personals del període de pràctiques. En el cas de la 
memòria de segon curs, l’estudiant realitzarà un únic document en el que es 
reflectiran les estades realitzades en els dos cicles educatius (0-3 i 3-6). 

 
2. EVIDÈNCIES DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN LES DIMENSIONS COMPETENCIALS i 
PACTADES AL PLA DE TREBALL 

 

Cal fer-hi visibles al màxim les evidències que demostrin l’assoliment dels 
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objectius proposats per dimensions, que per a aquest pràcticum són: 
 

o Col·laborar en el marc d’una institució 
o Actuar professionalment a l’aula 
o Investigar/innovar en un context (només tercer curs) 

 
3. CONCLUSIONS 

 

Cal donar coherència a la memòria acabant amb un apartat no tan descriptiu i més 
reflexiu que comprengui, entre d’altres, els aspectes següents: 
 

o Valoració de les expectatives inicials 
o Anàlisi de la formació 

 
 
El segon i tercer bloc de la memòria son: 
 

 BIBLIOGRAFIA 
La bibliografia utilitzada en l’elaboració de la memòria cal fer-ho seguint les normes de 
presentació de treballs de la facultat.http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/suport-
investigacio/citacio.html 
 

 ANNEXOS 
Si es considera necessari, el treball es pot completar amb un apartat d'annexos, on poden 
incloure’s materials que complementen el text central (com ara plànols, fotografies, etc.). Si hi 
ha més d’un annex, cal numerar-los i han d’aparèixer en el sumari del treball. 

 
 

14. EL TREBALL DE FI DE GRAU 
 

El Treball de Fi de Grau de la Doble Titulació (TFG-DT) està orientat a que l’estudiant planifiqui i 
desenvolupi un Projecte Educatiu (PE) i un Projecte de Millora (PdM) per una escola i té com a finalitat 
principal afavorir que consolidi les competències del futur mestre d’infantil i primària en el marc de la 
innovació escolar i la millora de la pràctica educativa. 

 
14.1. CARACTERÍSTIQUES, DEFINICIÓ i OBJECTIUS 
 

Segons el Pla d’estudis de DT hi ha dues assignatures, el TFG I i TFG II, que estan relacionades i formen 
part d’una única concepció que les vincula i associa, tot i que s’avaluen i desenvolupen de forma 
diferenciada, ja que el TFG I està planificat com un treball en equip i el TFG II com un treball individual. 
És evident que l’estudiant del TFG ha d’haver assolit el conjunt de les competències que conformen el 
grau i partint d’aquesta premissa, l’avaluació del TFG es focalitza especialment en les competències 
assolides al llarg del pla d’estudis. 
 
L’objectiu fonamental del TFG-DT consisteix en: 
 

 

 TFG I: Per una banda, l’elaboració d’un Projecte Educatiu (PE), per un centre escolar fictici. 
Aquest, s’ha de desenvolupar de forma integral tenint presents llurs característiques: L’espai 
físic, el context sociodemogràfic, els recursos materials i humans, etc.  
 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/citacio.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/citacio.html
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 TFG II: Per una altra, un cop elaborat el PE, la planificació d’un Projecte de Millora (PdM) 
com a concreció d’un àmbit específic del treball anterior, que cal, dissenyar, desenvolupar i 
avaluar.  
 

 
 
 

TFG I: Projecte Educatiu (PE) 
Per Projecte educatiu s’entén el document que és la màxima expressió de l'autonomia, i recull la 
identitat, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els 
alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament. Per tant l’estudiant ha 
d’elaborar el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en 
l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat 
dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la 
normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels 
alumnes i els objectius del centre.  
 

La seva elaboració requereix com a pas previ reflexionar sobre quins són els valors i principis que 
regeixen l’actuació del centre, quina és la seva raó d’ésser i com els agradaria que fos, i ha de 
resumir el que el centre es proposa aconseguir per ser el referent que ha de guiar les seves 
decisions estratègiques, per tant, han de consultar documents de gestió i organització de l’escola 
on realitzen el pràcticum per orientar-se, com: Projecte de Direcció, Programació General Anual, 
Memòria Anual, Normes d’Organització i Funcionament, etc.  
 

El Projecte Educatiu ha de recollir els objectius a mitjà termini (4 anys) o per a un període més 
llarg. L’equip d’estudiants ha de dissenyar com vol veure l’escola en relació amb la satisfacció dels 
seus usuaris actuals i potencials, respecte de la qualitat, capacitat d’aprenentatge, millora dels 
seus serveis actuals i futurs, respecte del seu equip humà i respecte del seu impacte en la societat, 
i també quins resultats es volen assolir en els propers anys.  

 
TFG II: Projecte de Millora (PdM) 
Per Projecte de Millora s’entén el document on s’estructura i especifica, de manera coherent un 
conjunt d’intervencions/accions que donin resposta a una necessitat del centre sempre vinculat al 
Projecte Educatiu, tot cercant una millor identificació de la problemàtica i definició de les activitats 
que poden satisfer-la per tal de millorar l'impacte o resultats. És doncs, una eina per observar la 
realitat, posicionar-se vers aquesta amb uns valors i definir una actuació que retalli distàncies 
entre la nostra visió i la realitat educativa, tot atenent a les necessitats de la comunitat educativa. 
En definitiva, el Projecte de Millora, és el desenvolupament i la concreció d’algun dels grans àmbits 
inclosos en el Projecte Educatiu prèviament realitzat. 

   

14.3. TIPUS I ESTRUCTURA 
 

Els dos Treballs de Fi de Grau, formen part d’un únic Projecte que es desenvolupa de manera 
diferenciada: 
 

 TREBALL DE FI DE GRAU I: PE TREBALL DE FI DE GRAU II: PdM 

TEMA 
 ELABORACIÓ D’UN PROJECTE 

EDUCATIU 
 DESENVOLUPAMENT D’UN ÀMBIT DEL 

PROJECTE EDUCATIU  

TIPOLOGIA DE 
TREBALL 

 EQUIP (3 estudiants)  INDIVIDUAL 

PRODUCTE 
 MEMÒRIA (I) 

 RESUM EXECUTIU (per adjuntar al 
TFG II) 

 MEMÒRIA (II) 

 RESUM EXECUTIU 

 PRESENTACIÓ DIGITAL 
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 TREBALL DE FI DE GRAU I: PE TREBALL DE FI DE GRAU II: PdM 

DATA 
LLIURAMENT 

 FEBRER  JUNY 

AGENTS 
D’AVALUACIÓ 

 TUTOR (fins a 8 punts 

 ESTUDIANT: Autoavaluació (fins a 1.0) 
i coavaluació (1.0) 

 TUTOR (Fins a 6 punts) 

 TRIBUNAL (fins a 3 punts) 

 ESTUDIANT (Fins a 1 punt) 

REQUISITS 
D’AVALUACIÓ 

- 
 Cal aprovar per separat les avaluacions del 

tutor i del tribunal per superar el treball.  

 
14.3.1. CONSIDERACIONS SOBRE EL TFG I 
Un equip de tres estudiants es conformen com a grup de treball i tenen per objectiu elaborar i 
redactar un Projecte Educatiu per a una escola fictícia. Estaran assessorats per un professor tutor de la 
facultat que serà el mateix pels 3 estudiants que formen l’equip.  
Hauran d’elaborar una memòria i un resum executiu, que lliuraran al tutor en els terminis marcats. El 
Projecte Educatiu ha de ser original, innovador, creatiu, viable i sobretot contextualitzat al centre 
descrit. 
 

L’avaluació del treball consistirà en: 
 

 

 Valoració del desenvolupament i resultat del Projecte a partir de la memòria i el Resum 
executiu, per part del tutor (8 punts) 

 Auto-avaluació: Cada membre de l’equip de treball s’autovalora (1 punt màxim) 

 Co-avaluació: Cada estudiant ha d’avaluar als seus companys de grup entre 0-1 punts, 
justificant el valor donat. 
→ El tutor valorarà la maduresa dels estudiants a partir de l’autoavaluació i la co-avaluació realitzada. 

 

El tutor i l’equip d’estudiants coneixeran els criteris d’avaluació orientatius elaborats per la 
facultat d’Educació. 

o El procés seguit per l’equip (La superació de dificultats, regularitat en el treball, 
autonomia, etc.) 

o El resultat final (memòria i resum executiu) 
 

 
 
14.3.2. CONSIDERACIONS SOBRE EL TFG II 
S’elabora a nivell individual i consisteix en el fet que cada estudiant de l’equip tria un àmbit del 
Projecte Educatiu realitzat i el desenvolupa buscant la màxima concreció i articulant un Projecte de 
Millora. 
 
Alguns possibles àmbits a desenvolupar en el Projecte de Millora poden ser: 
 

 Convivència i mediació  TAC  Atenció a la diversitat 

 Llengües estrangeres  Salut i escola  Projectes de treball 

 Treball amb famílies  Cooperació  Aprenentatge servei 

 Educació ambiental  Impuls a la lect/escript  Biblioteca escolar 

 Coeducació  TIC  Altres 

 Escola verda  Patrimoni cultural  
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L’avaluació consistirà en: 
 

 

 Valoració del desenvolupament i resultat del Projecte de Millora a partir de la 
memòria, per part del tutor (6 punts màxim) 

 Auto-avaluació de l’estudiant (1 punts màxim) 
Tribunal: Avaluació fins a un màxim de 3 punts del Resum executiu del Projecte de Millora i la 
presentació oral. Es valoren especialment les respostes a les preguntes efectuades pels 
membres del tribunal. El tutor, el tribunal i l’estudiant coneixeran uns criteris d’avaluació 
orientatius elaborats per la facultat d’Educació. 
 

 Tot i que el tribunal tindrà accés al resum executiu del Projecte Educatiu, no serà valorat, ja que ja ha 
estat qualificat pel tutor en el TFG I. 

 Es necessari aprovar les dues parts per separat (avaluació del tutor i avaluació del tribunal) 
 

 
Abans de començar el desenvolupament del TFG II l’estudiant necessita l’acord del tutor i del 
Responsable d’Ensenyament per tal d’autoritzar l’àmbit del Projecte de Millora. 
 

14.3.3. ALTRES CONSIDERACIONS 
La titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels TFG correspon a l’estudiant o estudiants que l’ha 
realitzat i al professorat tutor, en coautoria d’acord amb les disposicions de la Llei de propietat 
intel·lectual de 1996, amb modificacions de 2003. En qualsevol cas, en tot ús que es pugui fer dels TFG, 
sempre s’hi ha de fer constar l’autoria, la naturalesa del treball i la vinculació amb la URV. 

 
 

14.4. REQUISITS FORMALS DEL TFG  
 

Les assignatures del TFG són anuals. Per a matricular-se de les dues cal haver superat 75% dels crèdits 
de la titulació. El TFG I es lliura al mes de febrer i el TFG II al juny. L’activitat acadèmica s’inicia al 
setembre, tot i que el curs anterior els estudiants hauran rebut sessions de formació en forma de 
seminari. Els dos TFG inclouen tutoria durant tot el procés i finalitza amb el dipòsit de la memòria i la 
defensa pública en convocatòria única segons la normativa establerta per la FCEP i la URV. L’estudiant 
pot sol·licitar l’avançament o endarreriment de la convocatòria d’avaluació, seguint el procediment i 
calendari anunciats per la FCEP. 

 
14.4.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA MEMÒRIA i EL RESUM EXECUTIU DEL TFG I I II 
La memòria pot estar escrita en català, en castellà, i també en anglès per a demostrar la competència 
nuclear C1. L'extensió mínima del treball és de 60 pàgines lletra Times New Roman o similar, 12 punts, 
interlineat d’1,5 i marges de 2,5) i la màxima de 90 pàgines (més els annexos). En format paper es 
recomana imprimir a doble cara, enquadernar amb espiral i evitar els colors quan no siguin necessaris. 
Les referències i cites s’han de fer seguint el format APA Style, indicant l’autor i l’any (si és una cita 
literal, també el número de pàgina) a l’inici o a continuació de la cita, amb la referència completa a la 
bibliografia. Els resums executius (del TFG I i II) poden estar escrits en català, en castellà, i també en 
anglès per a demostrar la competència nuclear C1. L'extensió del document serà entre 3 i 5 fulls en 
format paper. Per tal que el membres del tribunal tingui una visió global del treball realitzat, 
l’estudiant lliurarà el resum executiu del TFG II (Projecte de Millora), però també del TFG I (Projecte 
Educatiu). El tribunal avaluarà els dos resum executius presentats. 
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14.4.2. PRESENTACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL 
L’estudiant exposa davant el tribunal el Projecte de Millora elaborat (TFG II) amb una presentació oral. 
Prèviament haurà lliurat els 2 resums executius. En la presentació oral, s’explicaran els elements 
fonamentals del projecte de Millora en una defensa pública, pel que es disposarà de 15 minuts. Els tres 
estudiants que han elaborat el TFG seran adscrits al mateix tribunal. Els membres del tribunal faran les 
preguntes i consideracions que creguin necessàries per tal de tenir elements per avaluar l’estudiant. 

 
 TUTOR TRIBUNAL 

MEMÒRIA TFG I  Lliurament i avaluació - - - - - - - - -  

MEMÒRIA TFG II  Lliurament i avaluació - - - - - - - - - 

RESUM EXECUTIU TFG I - - - - - - - - -  Lliurament i avaluació 

RESUM EXECUTIU TFG II - - - - - - - - -  Lliurament i avaluació 

PRESENTACIÓ DIGITAL - - - - - - - - -  Avaluació 

 
 
 
14.5. ÍNDEX ORIENTATIU DEL TFG I: PROJECTE EDUCATIU 
 

00. PORTADA, TÍTOL, AUTORS. 
 
01. INTRODUCCIÓ/JUSTIFICACIÓ 
 
02. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 
La identitat del centre, el caràcter propi, les seves característiques, els elements de context i les 
necessitats educatives dels alumnes. 
 
03. MARC NORMATIU  
Llistat de normativa emprada en el desenvolupament del projecte, ordenada segons ordre 
d’importància i data de publicació. 
 
04. OBJECTIUS DEL CENTRE 
Les prioritats i els plantejaments educatius en termes d'equitat i d'excel·lència, coeducació, 
convivència, inclusió i atenció a la diversitat, entre d’altres. 
 
05. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, l'organització pedagògica, 
l'estructura organitzativa pròpia, els aspectes relacionats amb la singularitat dels 
ensenyaments del centre, l'aprenentatge de la convivència, la col·laboració entre els sectors de 
la comunitat educativa, la relació del centre amb l'entorn social i, en el cas dels centres públics, 
les seves implicacions en la definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals 
singulars. 
 
06. PROJECTE LINGÜÍSTIC 
El tractament de les llengües al centre d'acord amb la normativa vigent, de manera 
contextualitzada a la realitat sociolingüística de l'entorn. 
 
07. TECNOLOGIES DIGITALS 
Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies digitals en els 
àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a l’elaboració del pla TAC. 
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08. ALTRES PROJECTES de CENTRE SIGNIFICATIUS 
Relació comentada dels projectes de centre innovadors a desenvolupar que potenciïn la millora 
de la qualitat educativa. 
 
09. AVALUACIÓ 
Avaluació que es fonamenta en els objectius i indicadors de progrés que proporcionen 
informació rellevant i ajuda en la presa de decisions de context (permeten la interpretació i la 
correlació dels altres indicadors), de recursos (mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió), de 
processos (mesuren l'eficàcia i l'eficiència en relació amb els resultats) i de resultats (mesuren 
el grau d'assoliment dels objectius del centre). 
 
10. BIBLIOGRAFIA 
 
ANNEXOS 

(*) Aquest esquema orientatiu es pot adaptar en funció de les necessitats particulars de cada Projecte Educatiu 
 

 
- 

14.6. ÍNDEX ORIENTATIU DEL TFG II: PROJECTE DE MILLORA 
 

00. PORTADA, TÍTOL, AUTOR. 
 
01. INTRODUCCIÓ/JUSTIFICACIÓ 
L’elaboració del Projecte de Millora requereix com a pas previ reflexionar sobre quins són els 
valors que regeixen l’actuació del centre, quina és la seva raó d’ésser i com ens agradaria que 
fos i repensar-ho. Ha d’estar recollit en el PE i cal justificar els motius que han portat a triar 
aquest àmbit i no un altre. 
 
02. MARC TEÒRIC 
Bases teòriques que emmarquen les idees desenvolupades en l’àmbit que es desenvolupa en el 
Projecte. Es valora que aquestes siguin actuals.  
 
03. MARC NORMATIU 
Resum i reflexió sobre la normativa que existeix al respecte sobre l’àmbit que es desenvolupa.  
 
04. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 Objectius 

 Estratègies 

 Integració en el currículum 

 Activitats (temporització aproximada 4 cursos) 

 Implicació dels diferents sectors de la comunitat 

 Indicadors d’avaluació 
 
05. BIBLIOGRAFIA 
 
ANNEXOS 
 

 
- 
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ANNEXOS 

 
 

PRÀCTICUM i  
TREBALL de FI de GRAU 

 
 

DOBLE TITULACIÓ 
INFANTIL i PRIMÀRIA 
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ANNEXOS 

 
Relació de documents complementaris d’aquest dossier de pràcticum de l’alumnat de la Doble 
titulació d’Educació Infantil i Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 
 ANNEX 1:  DOCUMENT DE COMPROMÍS DE PRÀCTIQUES 

 
 

 ANNEX 2:  INFORME D’AVALUACIÓ PER L’OFICINA DE SUPORT AL DEGANAT 
 
 

 ANNEX 3:  PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT 
o 3.1. PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE SEGON (PRIMER CICLE) 

(Estudiant de segon curs) 

o 3.2. PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE SEGON (SEGON CICLE) 
(Estudiant de segon curs) 

o 3.3. PLA DE TREBALL DE TERCER 
(Estudiant de tercer/quart curs mobilitat) 

o 3.4. PLA DE TREBALL DE QUART 
(Estudiant de quart curs mobilitat) 

o 3.5. PLA DE TREBALL DE QUART  
(Estudiant de quart no mobilitat) 

o 3.6. PLA DE TREBALL DE CINQUÈ 
(Estudiant de cinquè alternança) 
 
 

 ANNEX 4:  INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 
o 4.1. INFORME D’AVALUACIÓ DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DEL CENTRE 

EDUCATIU  
(Estudiant de segon curs) 

o 4.2. INFORME D’AVALUACIÓ DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DEL CENTRE 
EDUCATIU  
(Estudiant de segon curs) 

o 4.3. INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU  
(Estudiant de tercer curs) 

o 4.4. INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU  
(Estudiant de quart curs mobilitat) 

o 4.5. INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU  
(Estudiant de quart curs no mobilitat, especialista d’anglès) 

o 4.6. INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU  
(Estudiant de cinquè curs d’alternança) 
 
 

 ANNEX 5:   INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT 
o 5.1. INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT  

(Estudiant de segon curs) 

o 5.2. INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT  
(Estudiant de tercer i quart curs mobilitat) 

o 5.3. INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT  
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(Estudiant de tercer i quart curs no mobilitat) 

o 5.3. INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT  
(Estudiant de cinquè curs d’alternança) 

 

 ANNEX 6:  PAUTA D’OBSERVACIÓ 
 

 ANNEX 7:  FITXA RESUM DELS SEMINARIS DE FORMACIÓ I REFLEXIÓ 
 

 ANNEX 8:  GUIA D’ENTREVISTA 
 

 ANNEX 9: TREBALL FINAL DE GRAU: Membres de l’equip 
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  ANNEX 1  

 

DOCUMENT DE COMPROMÍS DE PRÀCTIQUES 
 
En/Na _____________________________________________ amb D.N.I:___________________ 
Ensenyament ___________________, domiciliat a ______________________________________, 
telèfon _______________________, estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la 
URV, es dóna per assabentat/da que les pràctiques que ha de realitzar: 
 

 No constitueixen cap tipus de relació laboral ni d’adquisició de cap dret amb el centre assignat. 

 Són degudes a la seva formació universitària. 

 Tenen una assistència obligatòria en els dies i hores convinguts. 

 Comporten que la responsabilitat professional pertany al personal del centre. 
 
També declara de manera responsable que: 

 Disposa de l’original de la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals 
conforme no ha estat condemnat per sentència ferma d’acord amb allò que disposa l’art. 13.5 
de la LOPJM, en la nova redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació dels sistema de protecció a la infantesa i a l’adolescència. 

 Està cobert per l’assegurança escolar.  
 
I es compromet a assistir al centre assignat els dies i les hores pactades entre l’escola i la facultat 
d’Educació i Psicologia, així com a seguir les orientacions del tutor/a assignat, a respectar i complir el 
reglament de practiques i a respectar la confidencialitat de les dades a les que tingui accés durant 
l’estada al centre. 
 
L’estudiant presentarà l’original de la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals 
el primer dia que es presenti al centre per tal que el responsable del centre constati el requeriment 
ineludible. 
 
El responsable del centre pot suspendre les pràctiques si les circumstàncies ho fan necessari, en aquest 
cas, caldrà que ho comuniqui al responsable de l’ensenyament de la Facultat. 
 
Aquest centre no es fa responsable de cap accident o malaltia de l’estudiant en pràctiques.  
 
 
 
Signatures 
 
Alumne/a    Tutor de la Facultat   Tutor del centre  
(segell del centre)  

 
 
Tarragona, a _____de_________________ de _______  
 
 

S’HA DE LLIURAR A L’OFICINA DE SUPORT AL DEGANAT A L’INICI DE LES PRÀCTIQUES 
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 ANNEX 2  

 

INFORME D’AVALUACIÓ PER L’OFICINA DE SUPORT AL DEGANAT 
(SEGUIMENT DEL PRÀCTICUM PER PART DEL TUTOR DE LA FCEP) 

 
 

ESTUDIANT 
 
 

CENTRE EDUCATIU DE 
PRÀCTICUM  

 
 

TUTOR DEL CENTRE 
EDUCATIU 

 
 

TUTOR/A DE LA FCEP URV 
 
 

 
- 

AGENT ACCIONS AVALUADES QUALIFICACIÓ 

A 
ESCOLA 
 

 L’estada al centre de pràctiques i les 
activitats fetes a l’escola avaluades pel 
tutor del centre escolar (40%) 

MÀXIM 4 PUNTS 

B 

FCEP 
 

 La memòria (document) avaluada pel 
tutor de la FCEP (40%) 

MÀXIM 6 PUNTS 

 
FCEP i 
ESCOLA 
 

 El seguiment del pràcticum: participació 
en els seminaris de formació, tutories, 
etc. avaluats pel tutor i responsable de 
la FCEP, reunions de seguiment entre 
els dos tutors. (20%) 

 

 
L’estudiant ha aprovat cada part per separat i, per tant,  

se’n poden sumar les qualificacions i fer la mitjana ponderada 

 
QUALIFICACIÓ FINAL  

(A + B) 
 

 
 

 

Signatura del tutor 
de la facultat 

 
 
 

OBSERVACIONS 
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 ANNEX 3.1.  

 
 

PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE SEGON 
PLA DE TREBALL DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3) 

 

Aquest Pla de Treball, és l’acord entre el centre educatiu, l’estudiant i la FCEP, i planifica les actuacions 
i activitats que l’alumne ha de realitzar durant el període de pràcticum, tenint en compte les 
possibilitats reals d’aplicació i desenvolupament dels objectius, accions i exemples d’evidència 
d’avaluació especificats en el punt 8 del dossier de Pràctiques de Doble Titulació (pàgines 12 i 13) i té 
com a referent les dimensions competencials. 
 
Els tutors de la FCEP i el del centre educatiu poden proposar adaptacions i canvis en el Pla de Treball 
de l’estudiant. 
 

ALUMNE/A 
 
 

CENTRE EDUCATIU DE 
PRÀCTICUM  

 
 

TUTOR/A CENTRE 
EDUCATIU 

 
 

TUTOR/A DE LA  
FCEP URV 

 
 

 
 
COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Conèixer el currículum del 
primer cicle. 

 Llegir els documents oficials del Departament 
d’Ensenyament. (1) 

 Analitzar el vocabulari específic de 0-3 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Observar el treball 
educatiu del primer cicle 
d’educació infantil. 

 Introduir-se i adaptar-se en el valor educatiu del cicle 0-3 

 Realitzar un reportatge fotogràfic amb l’organització dels 
espais al centre i a l’aula 

 Analitzar la distribució temporal del dia a l’aula 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
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OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Signatures 
 
 Alumne/a                                             Tutor de la Facultat                           Tutor del centre  
                                                                                                                                             (segell del centre)  

 
 
 
 
 
 
 Tarragona, _____de_________________ de _______  
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ANNEX 3.2.  

 
 

PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE SEGON 
PLA DE TREBALL DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (3-6) 

 
Aquest Pla de Treball, és l’acord entre el centre educatiu, l’estudiant i la FCEP, i planifica les actuacions 
i activitats que l’alumne ha de realitzar durant el període de pràcticum, tenint en compte les 
possibilitats reals d’aplicació i desenvolupament dels objectius, accions i exemples d’evidència 
d’avaluació especificats en el punt 8 del dossier de Pràctiques de Doble Titulació (pàgines 12 i 13) i té 
com a referent les dimensions competencials. 
 
 

ALUMNE/A 
 
 

CENTRE EDUCATIU DE 
PRÀCTICUM  

 
 

TUTOR/A CENTRE 
EDUCATIU 

 
 

TUTOR/A DE LA  
FCEP URV 

 
 

 
 
COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Conèixer la institució 
educativa 

 Fer una entrevista amb un membre de l’equip directiu, 
amb l’objectiu de conèixer els aspectes més significatius 
de la institució. 

 Comentar l’organigrama del centre i les diferents funcions 
dels seus components 

 Entendre l’estructura organitzativa i de gestió del centre 
educatiu. 

 Resumir els punts claus de la programació general anual 
del centre (PGA) del curs vigent. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Analitzar la realitat 
educativa i organitzativa 

 Analitzar dades dels diferents elements que formen la 
comunitat educativa 

 Detectar altres institucions educatives de l’entorn del 
centre 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Comprendre la realitat de 
les famílies del centre 

 Analitzar les accions que es fan des de l’escola per afavorir 
les relacions entre l’escola i la família 

 Analitzar detalladament l’organització i les funcions de 
l’AMPA. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
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ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Analitzar els espais i 
materials de l’aula 

 Fer un dibuix (plànol) de la distribució dels espais de l’aula 

 Fer una llista classificada dels materials que l’alumnat 
utilitza a l’aula 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Observar el grup 
d’alumnes 

 Observar l’alumnat en tres situacions educatives en 
contextos diferents: classe, esbarjo, entrades, carrer, 
sortida, etc. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Iniciar el coneixement de 
la tasca docent 

 Observar el paper del mestre 

 Entrevistar diferents professionals que intervenen amb el 
grup. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Col.laborar en les 
activitats de l’aula 

 Participar en activitats amb els infants (rutines, racons, 
projectes) dins de la programació existent. 

 Reflexionar amb el mestre sobre l’activitat realitzada 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Assistir a reunions dels 
professionals 

 Diferenciar els tipus de reunions que es fan. 

 Escoltar els temes que es tracten en les diferents reunions 
de treball 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 
 
Signatures 
 
 Alumne/a                                             Tutor de la Facultat                           Tutor del centre  
                                                                                                                                               (segell del centre)  
 
 
 
 
 Tarragona, _____de_________________ de _______  
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ANNEX 3.3.  

 
 

PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE TERCER 
 
Aquest Pla de Treball, és l’acord entre el centre educatiu, l’estudiant i la FCEP, i planifica les actuacions 
i activitats que l’alumne ha de realitzar durant el període de pràcticum, tenint en compte les 
possibilitats reals d’aplicació i desenvolupament dels objectius, accions i exemples d’evidència 
d’avaluació especificats en el punt 8 del dossier de Pràctiques de Doble Titulació (pàgines 12 i 13) i té 
com a referent les dimensions competencials. 
 
 

ALUMNE/A 
 
 

CENTRE EDUCATIU DE 
PRÀCTICUM  

 
 

TUTOR/A CENTRE 
EDUCATIU 

 
 

TUTOR/A DE LA  
FCEP URV 

 
 

 
 
COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Conèixer la institució 
educativa 

 Fer una entrevista amb el director (o cap d’estudis), amb 
l’objectiu de conèixer el més significatiu del centre. 

 Comentar l’organigrama del centre i les diferents funcions 
dels seus components 

 Resumir els punts claus de la programació general anual 
(PGA) del curs vigent i de la Memòria Anual del curs 
anterior. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Analitzar la realitat 
educativa i organitzativa 

 Analitzar la situació professional dels mestres del centre. 

 Comentar amb 2 mestres de l’escola, el Decret de 
plantilles del Departament d’Ensenyament. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Comprendre la 
complexitat de la realitat 
de les famílies del centre 

 Comprendre les relacions entre la família i l’escola al 
centre segons un representant de l’AMPA. 

 Analitzar l’organització i les funcions de l’AMPA del centre 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Planificar situacions 
d’ensenyament i 

 Dissenyar 2 seqüències didàctiques d’entre 2/3 dies fins a 
1 setmana (segons nivell) 
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OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 
aprenentatge  Fer una llista classificada dels materials que l’alumnat 

utilitza a l’aula 
  (Es pot afegir alguna acció més) 

Observar el grup 
d’alumnes 

 Observar l’alumnat en tres situacions educatives en 
contextos diferents: classe, esbarjo, entrades, carrer, 
sortida, etc.  

 Registrar les normes de conducta de l’aula 
 Analitzar la relació entre les conductes dels infants i les 

conseqüències en el cas de no compliment de les normes. 
  (Es pot afegir alguna acció més) 

Assistir a reunions de 
treball dels professionals 

 Diferenciar els tipus de reunions que es fan 
 Escoltar els temes que es tracten en les diferents reunions 

de treball 
  (Es pot afegir alguna acció més) 

 
 
INVESTIGAR/INNOVAR EN UN CONTEXT 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Identificar les accions més 
innovadores del centre 

 Fer una entrevista amb el cap d’estudis amb l’objectiu de 
detectar quins són els projectes més innovadors del 
centre. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Conèixer les innovacions 
del Departament 
d’Ensenyament 

 Realitzar una recerca a l’XTEC del programes i projectes 
d’innovació del Departament. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 
 
Signatures 
 
 Alumne/a                                             Tutor de la Facultat                           Tutor del centre  
                                                                                                                                               (segell del centre)  
 
 
 
 Tarragona, _____de_________________ de _______  
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ANNEX 3.4.  

 

PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE QUART 
 
Aquest Pla de Treball, és l’acord entre el centre educatiu, l’estudiant i la FCEP, i planifica les actuacions 
i activitats que l’alumne ha de realitzar durant el període de pràcticum, tenint en compte les 
possibilitats reals d’aplicació i desenvolupament dels objectius, accions i exemples d’evidència 
d’avaluació especificats en el punt 8 del dossier de Pràctiques de Doble Titulació (pàgines 12 i 13) i té 
com a referent les dimensions competencials. 
 
 

ALUMNE/A 
 
 

CENTRE EDUCATIU DE 
PRÀCTICUM  

 
 

TUTOR/A CENTRE 
EDUCATIU 

 
 

TUTOR/A DE LA  
FCEP URV 

 
 

 
 
COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Conèixer la realitat 
educativa del país / centre 
educatiu. 

 Fer una entrevista amb el director (o cap d’estudis), amb 
l’objectiu de conèixer el més significatiu del país/centre. 

 Comentar l’organigrama del centre i les diferents funcions 
dels seus components 

 Resumir els punts claus de la programació general anual 
(PGA) del curs vigent i de la Memòria Anual del curs 
anterior. (o documents similars) 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Analitzar la realitat 
educativa i organitzativa 

 Analitzar la situació professional dels mestres del centre. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Comprendre la 
complexitat de la realitat 
de les famílies del centre 

 Comprendre les relacions entre la família i l’escola al 
centre segons un representant de l’Associació de pares i 
mares. 

 Analitzar l’organització i les funcions de l’ Associació de 
pares i mares. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Planificar situacions 
d’ensenyament i 
aprenentatge 

 Dissenyar 2 seqüències didàctiques d’entre 2/3 dies fins a 
1 setmana (segons nivell) 

 Fer una llista classificada dels materials que l’alumnat 
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OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 
utilitza a l’aula 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Observar el grup 
d’alumnes 

 Observar l’alumnat en tres situacions educatives en 
contextos diferents: classe, esbarjo, entrades, carrer, 
sortida, etc.  

 Registrar les normes de conducta de l’aula 
 Analitzar la relació entre les conductes dels infants i les 

conseqüències en el cas de no compliment de les normes. 
  (Es pot afegir alguna acció més) 

Assistir a reunions de 
treball dels professionals 

 Diferenciar els tipus de reunions que es fan 
 Escoltar els temes que es tracten en les diferents reunions 

de treball 
  (Es pot afegir alguna acció més) 

 
 
INVESTIGAR/INNOVAR EN UN CONTEXT 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Identificar les accions més 
innovadores del centre 

 Fer una entrevista amb el cap d’estudis amb l’objectiu de 
detectar quins són els projectes més innovadors del 
centre. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 
 
Signatures 
 
 Alumne/a                                             Tutor de la Facultat                           Tutor del centre  
                                                                                                                                               (segell del centre)  
 
 
 
 (ciutat), _____de_________________ de _______  
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ANNEX 3.5.  

 

PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE QUART  
(NO MOBILITAT) 

 
Aquest Pla de Treball, és l’acord entre el centre educatiu, l’estudiant i la FCEP, i planifica les actuacions 
i activitats que l’alumne ha de realitzar durant el període de pràcticum, tenint en compte les 
possibilitats reals d’aplicació i desenvolupament dels objectius, accions i exemples d’evidència 
d’avaluació especificats en el punt 8 del dossier de Pràctiques de Doble Titulació (pàgines 12 i 13) i té 
com a referent les dimensions competencials. 
 

ALUMNE/A 
 
 

CENTRE EDUCATIU DE 
PRÀCTICUM  

 
 

TUTOR/A CENTRE 
EDUCATIU 

 
 

TUTOR/A DE LA  
FCEP URV 

 
 

 
 
COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Conèixer les orientacions 
del Departament 
d’Ensenyament respecte 
l’aprenentatge de la 
llengua estrangera 

 Participar en la sessió de treball amb la coordinadora del 
centre de recursos de llengües estrangeres 

 Fer un resum escrit de les idees fonamentals 
exposades. 

 Lectura i anàlisi per escrit (a través d’un mapa conceptual) 
dels documents triats amb el tutor de la FCEP. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
Reflexionar sobre la 
terminologia pròpia del 
programa de Llengües 
estrangeres. 

 Elaboració d’un glossari amb vocabulari específic 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Analitzar l’organització del 
Projecte lingüístic del 
centre de Pràcticum. 

 Realitzar un resum de les idees més importants 
(prioritzant aquelles que es tan contextualitzades) 

 Analitzar la viabilitat dels punts claus del Projecte, i 
sobretot centrar-se en el desenvolupament de la 
llengua estrangera. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Descriure la realitat 
lingüística de les famílies 
del centre 

 Demanar al centre documentació sobre la realitat 
lingüística de les famílies de l’escola i realitzar un petit 
mapa comentat. 

 Valoració per escrit, d’una entrevista realitzada amb un 
professional del centre (coordinador lingüístic, mestre aula 
acollida, cap d’estudis, etc.) 
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OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Conèixer la terminologia 
pròpia del Programa de 
Llengües estrangeres. 

 Construir un glossari amb paraules i conceptes claus de 
l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès a Catalunya. 

 Aportar algun document que no estigui a la 
bibliografia i aporti algun concepte clau. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
 
ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Planificar situacions 
d’ensenyament i 
aprenentatge  
Conèixer el rol de 
l’especialista al centre. 

 Dissenyar 2 seqüències didàctiques (segons nivell) en 
anglès, en la que hi hagi diversitat d’activitats 
d’ensenyament i aprenentatge. 

 Fer una llista (comentada i organitzada) de diferents 
materials recomanats per l’especialista d’anglès del centre 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Conèixer el rol de 
l’especialista al centre. 
 

 Entrevistar al mestre especialista d’anglès i valorar com viu 
la situació al centre: 
o És tutor de grup? Avantatges de la seva situació? 

Inconvenients? Que voldria millorar al centre? On té 
més dificultats? La relació amb les famílies?  

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Assistir a reunions de 
treball dels professionals 

 Diferenciar els tipus de reunions que es fan al centre i en 
les que intervé el mestre d’anglès 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
 
INVESTIGAR/INNOVAR EN UN CONTEXT 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Identificar les necessitats 
globals: metodològiques, 
humanes, materials, 
espais, etc 

 L’entrevista amb el cap d’estudis (o figura similar) amb 
l’objectiu de detectar quines són les necessitats i quins els 
projectes a curt, mitjà i llarg termini pel que fa al 
plurilingüisme i/o ensenyament de la llengua estrangera. 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

 

 OBSERVACIONS 
 
Signatures 
 
 Alumne/a                                             Tutor de la Facultat                           Tutor del centre  
                                                                                                                                            (segell del centre)  
 
 Tarragona, _____de_________________ de _______  
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ANNEX 3.6.  

 

PLA DE TREBALL DE L’ESTUDIANT DE CINQUÈ (ALTERNANÇA) 
 

Aquest Pla de Treball, és l’acord entre el centre educatiu, l’estudiant i la FCEP, i planifica les actuacions 
i activitats que l’alumne ha de realitzar durant el període de pràcticum, tenint en compte les 
possibilitats reals d’aplicació i desenvolupament dels objectius, accions i exemples d’evidència 
d’avaluació especificats en el punt 8 del dossier de Pràctiques de Doble Titulació (pàgines 12 i 13) i té 
com a referent les dimensions competencials. 
 
 

ALUMNE/A 
 
 

CENTRE EDUCATIU DE 
PRÀCTICUM  

 
 

TUTOR/A CENTRE 
EDUCATIU 

 
 

TUTOR/A DE LA  
FCEP URV 

 
 

 
CONEIXEMENT DEL CENTRE EDUCATIU 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Descriure les 
característiques del 
centre educatiu 

 Elaborar un tríptic amb les característiques del centre 
educatiu (simular informació pel període de 
preinscripció) 

  (Es poden afegir/substituir accions) 

Aprofundir en el 
coneixement del 
Projecte de Direcció. 

 Elaborar un mapa conceptual sobre els punts claus 
del PdD 

  (Es poden afegir/substituir accions) 

Analitzar l’organització i 
accions que realitza 
l’AMPA 

 Redactar un document amb la síntesi de la informació 
recollida sobre l’organització i funcionament de 
la’AMPA i buscar la interacció amb el PEC. 

  (Es poden afegir/substituir accions) 
 
DE LES MATÈRIES CURRICULARS:  
(Ensenyament i aprenentatge de les llengües III, ensenyament i aprenentatge de l'educació física II, 
ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques III, ensenyament i aprenentatge de les ciències 
socials II i competència comunicativa i intercultural en llengua estrangera) 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Planificar, executar i 
avaluar una seqüència 
didàctica pactada amb el 
mestre i el professor de 
cada assignatura. 

 Portar a terme una seqüència didàctica amb un grup 
d’infants de la classe. 

 Reflexionar amb el mestre sobre les activitats 
portades a terme. 

 Complimentar el registre d’intervenció 
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OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

   (Es pot afegir alguna acció més) 

 

 
OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA D’UN/A COMPANY/A 
 
 

OBJECTIUS ACCIONS A REALITZAR 

Observar la intervenció a 
l’aula d’un/a 
company/a. 

 Registrar la intervenció aplicant la rúbrica IOC 

  (Es pot afegir alguna acció més) 

Avaluar la intervenció a 
partir de la rúbrica 
facilitada 

 Redactar un informe d’avaluació sobre la intervenció 
del company/a 

  (Es pot afegir alguna acció més) 
 
- 
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 ANNEX 4.1.  

 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 
ESTUDIANT DE SEGON CURS. CICLE 0-3 

 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE L’ESCOLA 
 
 

- 
 

1.1. Conèixer el currículum de primer cicle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Relaciona els eixos del currículum amb les capacitats i  els objectius del primer cicle. 
- Utilitza quan parla/escriu vocabulari específic del cicle 

 

1.2. Observar el treball educatiu del primer cicle 
d’educació infantil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Explica i argumenta el valor educatiu del 0-3 
- Comprèn la importància del treball educatiu al primer cicle respecte les famílies. 
- Coneix la justificació de la distribució dels espais i el temps a l’aula 
 

(•) Assumir el compromís amb l’educació com a 
professional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Compleix les pautes sobre horaris, assistència a reunions, etc., acordades pel centre. 
- Manté una actitud prudent i d’escolta davant els altres. 
- Es mostra amb iniciativa i ganes d’aprendre a fer de mestre. 

 
 

 

QUALIFICACIÓ FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
OBSERVACIONS 
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 ANNEX 4.2.  

 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 
ESTUDIANT DE SEGON CURS. CICLE 3-6 

 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE L’ESCOLA 
 
 

- 
 

COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ  
 

1.1. Conèixer la institució educativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Realitza una entrevista al director amb preguntes adients. 
- Coneix l’estructura i funcions dels principals elements de l’organigrama de l’escola 
- Coneix els documents bàsics de gestió del centre (PGA, MA, NOF, etc) 

 

1.2. Analitzar la realitat educativa i organitzativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Gestiona dades i treu conclusions sobre les característiques del centre 
- Es mostra respectuós i prudent amb les dades 

 

1.3. Comprendre la complexitat de la realitat de 
les famílies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix l’organització de reunions de pares de l’escola. 
- Identifica els criteris i pautes que es segueixen en les entrevistes a les famílies. 

 
ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA.  

 

2.1. Analitzar els espais i materials de l’aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Observa i descriu la distribució dels diferents espais i materials de l’aula 
- Aporta idees per realitzar canvis. 

 

2.2. Observar el grup d’alumnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Descriu el grup classe i els diferents sub-grups que existeixen. 
- Analitza les normes de l’aula. Realitza aportacions sobre el seu seguiment per part dels alumnes. 

 

2.3. Iniciar el coneixement de la tasca docent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Aplica els principis i mètodes de l’ensenyament en la pràctica educativa. 
- Pregunta sobre qüestions metodològiques. 

 

2.4. Col·laborar en activitats de l’aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Participa en el desenvolupament d’algunes rutines de l’aula. 
- Reflexiona conjuntament amb el mestre sobre el desenvolupament de l’activitat de forma crítica. 

 

2.5. Assistir a reunions de treball dels 
professionals 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Observa amb actitud respectuosa 
- Reflexiona conjuntament amb el mestre sobre els aspectes tractats. 
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(•) Assumir el compromís amb l’educació com a 
professional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Compleix les pautes sobre horaris, assistència a reunions, etc., acordades pel centre. 
- Manté una actitud prudent i d’escolta davant els altres. 
- Es mostra amb iniciativa i ganes d’aprendre a fer de mestre. 
- Respon amb sensibilitat a les demandes del centre. 
 

 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUALIFICACIÓ FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 ANNEX 4.3.  

 
INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

ESTUDIANT DE TERCER CURS 

 
 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE L’ESCOLA 
 
 

 
COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ  

 

1.1. Conèixer la institució educativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Descriu les característiques del context sociocultural de l’escola. 
- Analitza les funcions dels estaments del centre (equip directiu, personal docent, personal no docent, etc.). 

 

1.2. Analitzar la realitat educativa i organitzativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Analitza i valora les característiques institucionals del centre de pràctiques (tipologia, organització, serveis, etc.). 
- Analitza els objectius educatius del centre a través de la documentació següent: PE, Programació General Anual de centre 
(PGA), Memòria Anual (MA), Normes d’organització i funcionament de centre (NOF). 

 

1.3. Comprendre la complexitat de la realitat de 
les famílies del centre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix les característiques socio-econòmiques de la majoria de famílies de l’escola. 
- Manté actitud de respecte cap a la diversitat de famílies de l’aula. 

 
ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA.  

 

2.1. Planificar situacions d’ensenyament i 
aprenentatge 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix i aplica la terminologia i els elements bàsics d’una programació d’educació infantil 
- Adapta la programació a la situació concreta del grup i del moment (actitud de flexibilitat) 

 

2.2. Observar el grup d’alumnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix les característiques generals del grup d’alumnes 
- Identifica els diferents perfils individuals. 

 

2.3. Assistir a reunions de treball de professionals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Entén els continguts tractats a les reunions. 
 

(•) Assumir el compromís amb l’educació com a 
professional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Compleix les pautes sobre horaris, assistència a reunions, etc., acordades pel centre. 
- Manté una actitud prudent i d’escolta davant els altres. 
- Es mostra amb iniciativa i ganes d’aprendre a fer de mestre. 
- Respon amb sensibilitat a les demandes del centre. 
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INVESTIGAR / INNOVAR EN UN CONTEXT 

 

3.1. Identificar les accions més innovadores del 
centre. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Identifica les accions d’innovació que es realitzen al centre. 
- Relaciona cada acció amb els objectius que pretenen. 
 

3.1. Conèixer les innovacions del Departament 
d’Ensenyament. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix els programes d’innovació del Departament d’Ensenyament. 
- Relaciona les innovacions que es realitzen al centre amb les orientacions que al respecte fa el Departament d’Ensenyament. 

 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUALIFICACIÓ FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANNEX 4.4.  

 

MOBILITY 

 
 

ASSESSMENT REPORT  
4TH YEAR PRACTICUM 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL 
CENTRE EDUCATIU 

ESTUDIANT DE QUART CURS  

 
FIRST NAME OF STUDENT:  
 
 
SURNAMES OF STUDENT: 
 

NAME OF FACULTY/SCHOOL: 
 
 
SURNAMES AND NAME OF THE TUTOR AT THE 
SCHOOL: 
 

 
COMPETENCY AREA 1: COLLABORATING IN THE FRAME OF AN INSTITUTION 
Working as a responsible professional in the development of student learning. 

At the end of the Practicum the student demonstrates the following levels of competence:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gets involved in the sociocultural setting of the classroom 
and the educational community.  

          

Understands and absorbs the educational work and the 
profile of the school.  

          

Is committed to education as a professional.            

Maintains a questioning attitude towards received 
knowledge and institutions.  

          

Cooperates with families, colleagues and members of the 
community in a professional manner. 

          

Participates in tutorials as a collaborating assistant to the 
teachers.  

          

 
 

          

 
COMPETENCY AREA 2: ACTING IN A PROFESSIONAL MANNER IN THE CLASSROOM.  
Guiding teaching-learning situations on the basis of the course content, the pupils and the competencies 
specified in the training programme. 

At the end of the Practicum the student demonstrates the following levels of competence: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Designs teaching sequences in line with the directives of 
the curriculum, the transversality of the content and a 
respect for diversity 

          

Manages personal relationship with group and among the 
members of the group.  

          

Regulates professional competencies and the learning 
processes and outcomes of the pupils. 
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COMPETENCY AREA 3: REFLECTION, INNOVATION AND ASSESSMENT IN PRACTICE 
Participating in the proposals for improvement in the different ambits of activity that may be established 
in the classroom and the school. 

At the end of the Practicum the student demonstrates the following levels of competence: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identifies and analyses the context in which the practicals 
take place. 

          

Designs an innovative educational project or a project 
specific to the school, or collaborates in such a project. 

          

Demonstrates a critical understanding of teaching 
knowledge in order to encourage innovative teaching.  

          

Evaluates professional competencies and the learning 
processes and outcomes of the pupils. 

          

 
 

          

 
OBSERVATIONS 

 
 
 

FINAL 
NUMERICAL 

GRADE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date: 
 

Signature of the tutor:  
(stamp of the school) 
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ANNEX 4.5.  

 
INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

ESTUDIANT DE QUART CURS AMB L’ESPECIALISTA D’ANGLÈS 

 
 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE L’ESCOLA 
 
 

 
COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ  

 

1.1. Conèixer les orientacions del Departament 
d’Ensenyament respecte l’aprenentatge de la 
llengua estrangera 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Descriu les característiques bàsiques de les orientacions del Departament. 

 

1.2. Reflexionar sobre la terminologia pròpia del 
Programa de Llengües estrangeres. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- S’ha documentat sobre el programa i és capaç de fer comentaris propis. 

 

1.3. Analitzar l’organització del Projecte Lingüístic 
del centre de Pràcticum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Llegeix i reflexiona sobre les característiques del document 
 

1.4. Descriure la realitat lingüística de les famílies 
del centre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix les característiques lingüístiques de la majoria de famílies de l’escola. 

 

1.5. Conèixer la terminologia pròpia del Programa 
de Llengües estrangeres. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Utilitza el vocabulari adient 

 
 

ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA.  
 

2.1. Planificar situacions d’ensenyament i 
aprenentatge 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix i aplica la terminologia i els elements bàsics d’una programació d’educació primària 
- Adapta la programació a la situació concreta del grup i del moment (actitud de flexibilitat) 

 

2.2. Conèixer el rol de l’especialista al centre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Identifica les funcions del mestre al centre 

 

2.3. Assistir a reunions de treball de professionals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Entén els continguts tractats a les reunions. 
 

(•) Assumir el compromís amb l’educació com a 
professional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Compleix les pautes sobre horaris, assistència a reunions, etc., acordades pel centre. 
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- Manté una actitud prudent i d’escolta davant els altres. 
- Es mostra amb iniciativa i ganes d’aprendre a fer de mestre. 
- Respon amb sensibilitat a les demandes del centre. 
 
 

INVESTIGAR / INNOVAR EN UN CONTEXT 

 

3.1. Identificar les necessitats globals: 
metodològiques, humanes, materials, espais, etc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Identifica les accions d’innovació que es realitzen al centre. 
- Relaciona cada acció amb els objectius que pretenen. 
 

 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUALIFICACIÓ FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANNEX 4.6.  

 
INFORME D’AVALUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

ESTUDIANT DE CINQUÈ CURS 
 
 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE L’ESCOLA 
 
 

 
 
 

COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ  
 

1.1. Conèixer la institució educativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Descriu les característiques del context sociocultural de l’escola. 
- Analitza les funcions dels estaments del centre 

 

1.2. Analitzar el context del centre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Analitza i valora les característiques institucionals del centre de pràctiques (tipologia, organització, serveis, etc.). 
- Identifica astres institucions rellevants del municipi 

 

1.3. Reflexionar sobre el projecte de direcció 
vigent al centre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix les línies estratègiques del Projecte de Direcció 

 

1.4. Comprendre l’organització i les accions que 
realitza l’AMPA de l’escola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix l’organització de l’AMPA 
- Descriu els documents de gestió i organització vigents 

 
 
ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA.  

 

2.1. Planificar, executar i reflexionar sobre 
situacions d’ensenyament i aprenentatge 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix i aplica la terminologia i els elements bàsics d’una programació d’educació primària 
- Adapta la programació a la situació concreta del grup i del moment (actitud de flexibilitat) 

 

2.2. Observar el grup d’alumnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix les característiques generals del grup d’alumnes 
- Identifica els diferents perfils individuals. 

 

2.3. Assistir a reunions de treball de professionals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Entén els continguts tractats a les reunions. 
 

2.4. Col·laborar amb el mestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Té iniciativa en el treball de l’aula 
- Presenta bona predisposició per donar suport al mestre 
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(•) Assumir el compromís amb l’educació com a 
professional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Compleix les pautes sobre horaris, assistència a reunions, etc., acordades pel centre. 
- Manté una actitud prudent i d’escolta davant els altres. 
- Es mostra amb iniciativa i ganes d’aprendre a fer de mestre. 
- Respon amb sensibilitat a les demandes del centre. 
 
 
 

INVESTIGAR / INNOVAR EN UN CONTEXT 

 

3.1. Identificar les accions més innovadores del 
centre. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Identifica les accions d’innovació que es realitzen al centre. 
- Relaciona cada acció amb els objectius que pretenen. 
 

3.2. Conèixer les innovacions del Departament 
d’Ensenyament. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Coneix els programes d’innovació del Departament d’Ensenyament. 
- Relaciona les innovacions que es realitzen al centre amb les orientacions que al respecte fa el Departament d’Ensenyament. 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUALIFICACIÓ FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 ANNEX 5.1.  

 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT 
ESTUDIANT DE SEGON CURS 

 
 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE LA FACULTAT 
 
 

- 
 
L’alumne és avaluat per: 
 
1. SEGUIMENT: Participació en els seminaris de formació, tutories, etc. avaluat pel tutor i 

responsable de la FCEP. 
 

20% 
 

 

ACCIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboració d’un Diari de camp o 
document similar 

          

Assistència i participació en els seminaris 
de formació de la FCEP 

          

Visita al centre           

Tutories amb el tutor de la Facultat           

GLOBAL (màxim 2 punts)  

2. LA MEMÒRIA 
 

COMPETÈNCIA 1: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 

A 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estada al primer cicle d’educació infantil 
(4 primeres setmanes) 

          

Conèixer la Institució educativa           
Analitzar la realitat educativa i 
organitzativa 

          

Comprendre la complexitat de la realitat 
de les famílies del centre 

          

- 

COMPETÈNCIA 2: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA. 

B 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estada al primer cicle d’educació infantil 
(4 primeres setmanes) 

          

Analitzar els espais i materials de l’aula           

Observar el grup d’alumnes           

Iniciar el coneixement de la tasca docent           

- 
- 
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LA MEMÒRIA 
 
- 

DOCUMENT 

C 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conclusions i bibliografia           

Annexos           

Requisits i aspectes formals           

- 
A + B + C = 

MÀXIM 4 PUNTS 
 

 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUALIFICACIÓ 
FINAL FACULTAT 

SEGUIMENT 
(Màxim 2)  

MEMÒRIA 
(Màxim 4)  

 

TOTAL 
(Màxim 6)  
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 ANNEX 5.2.  

 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT 
ESTUDIANT DE TERCER i QUART CURS 

 
 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE LA FACULTAT 
 
 

- 
 
L’alumne és avaluat per: 
 
1. SEGUIMENT: Participació en els seminaris de formació, tutories, etc. avaluat pel tutor i 

responsable de la FCEP. 
 

20% 
 

 

ACCIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboració d’un Diari de camp o 
document similar 

          

Assistència i participació en els seminaris 
de formació de la FCEP 

          

Visita al centre           

Tutories amb el tutor de la Facultat           

GLOBAL (màxim 2 punts)  

 
2. LA MEMÒRIA 
 

COMPETÈNCIA 1: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 

A 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conèixer la Institució educativa           
Analitzar la realitat educativa i 
organitzativa 

          

Comprendre la complexitat de la realitat 
de les famílies del centre 

          

- 

COMPETÈNCIA 2: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA. 

B 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planificar situacions d’ensenyament i 
aprenentatge 

          

Observar el grup d’alumnes           
Assistir a reunions de treball dels 
professionals 

          

- 

COMPETÈNCIA 3: INVESTIGAR / INNOVAR EN UN CONTEXT  

C 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificar les accions més innovadores 
del centre 

          

Conèixer les innovacions del 
Departament d’Ensenyament 
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- 
- 

DOCUMENT 

D 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conclusions i bibliografia           

Annexos           

Requisits i aspectes formals           

 
 
- 

DOCUMENT 

D 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conclusions i bibliografia           

Annexos           

Requisits i aspectes formals           

 
A + B + C = 

MÀXIM 4 PUNTS 
 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUALIFICACIÓ 
FINAL FACULTAT 

SEGUIMENT 
(Màxim 2)  

MEMÒRIA 
(Màxim 4)  

 

TOTAL 
(Màxim 6)  
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ANNEX 5.3.  

 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT 
ESTUDIANT DE QUART CURS SENSE MOBILITAT 

 
 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE LA FACULTAT 
 
 

- 
 
L’alumne és avaluat per: 
 
3. SEGUIMENT: Participació en els seminaris de formació, tutories, etc. avaluat pel tutor i 

responsable de la FCEP. 
 

20% 
 

 

ACCIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboració d’un Diari de camp o 
document similar 

          

Assistència i participació en els seminaris 
de formació de la FCEP 

          

Visita al centre           

Tutories amb el tutor de la Facultat           

GLOBAL (màxim 2 punts)  

4. LA MEMÒRIA 
 

COMPETÈNCIA 1: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 

A 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conèixer les orientacions del 
Departament d’Ensenyament respecte 
l’aprenentatge de la llengua estrangera 

          

Reflexionar sobre la terminologia pròpia 
del Programa de Llengües estrangeres. 

          

Analitzar l’organització del Projecte 
Lingüístic del centre de Pràcticum 

          

Descriure la realitat lingüística de les 
famílies del centre 

          

Conèixer la terminologia pròpia del 
Programa de Llengües estrangeres. 

          

- 

COMPETÈNCIA 2: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA. 

B 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planificar situacions d’ensenyament i 
aprenentatge  

          

Conèixer el rol de l’especialista al centre.           

 
Assistir a reunions de treball dels 
professionals 

          

 
- 
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COMPETÈNCIA 3: INVESTIGAR / INNOVAR EN UN CONTEXT  

C 
CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificar les accions més 
innovadores del centre 

          

- 
LA MEMÒRIA 
 
- 

DOCUMENT 

D 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conclusions i bibliografia           

Annexos           

Requisits i aspectes formals           

 
A + B + C = 

MÀXIM 4 PUNTS 
 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUALIFICACIÓ 
FINAL FACULTAT 

SEGUIMENT 
(Màxim 2)  

MEMÒRIA 
(Màxim 4)  

 

TOTAL 
(Màxim 6)  
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ANNEX 5.4.  

 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR DE LA FACULTAT 
ESTUDIANT DE CINQUÈ CURS 

 
 

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  NOM I COGNOMS TUTOR DE LA FACULTAT 
 
 

- 
 
5. SEGUIMENT: Participació en els seminaris de formació, tutories, etc. avaluat pel tutor i 

responsable de la FCEP. 
 

20% 
 

 

ACCIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Regularitat en el treball al llarg del curs           
Assistència i participació en els seminaris 
de formació de la FCEP 

          

Visita al centre           

Tutories amb el tutor de la Facultat           

GLOBAL (màxim 2 punts)  

 
6. LA MEMÒRIA 
 

COMPETÈNCIA 1: COL·LABORAR EN EL MARC D’UNA INSTITUCIÓ 

A 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conèixer la Institució educativa           

Analitzar el context del centre           
Reflexionar sobre el Projecte de Direcció 
vigent a l’escola. 

          

Comprendre l’organització i les accions 
que realitza l’AMPA 

          

- 

COMPETÈNCIA 2: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA. 

B 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planificar, executar i reflexionar sobre 
situacions d’ensenyament i aprenent. 

          

Observar el grup d’alumnes           
Assistir a reunions de treball 
professionals 

          

Assumir el compromís amb l’educació 
com  a professional. 

          

 
 
 
 
 

- 
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COMPETÈNCIA 3: INVESTIGAR / INNOVAR EN UN CONTEXT  

C 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificar les accions més innovadores 
del centre 

          

Conèixer les innovacions del 
Departament d’Ensenyament 

          

- 
 
LA MEMÒRIA 
- 

DOCUMENT 

D 

CRITERIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conclusions i bibliografia           

Annexos           

Requisits i aspectes formals           

Regularitat i organització en la memòria           

 
A + B + C + D = 

MÀXIM 4 PUNTS 
 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUALIFICACIÓ 
FINAL FACULTAT 

SEGUIMENT 
(Màxim 2)  

MEMÒRIA 
(Màxim 4)  

 

TOTAL 
(Màxim 6)  

 

 

 

 

 



 
Pràcticum doble titulació de grau  

d’Educació Infantil i Educació Primària 

 

 

 ANNEX 6  

 

 
PAUTA D’OBSERVACIÓ 

 
 

TÍTOL:  
(Ajuda: Posa un títol a la situació, com per exemple: “dues nenes es barallen al pati” o “Un nen sempre arriba tard”, 
etc.) 
 
 

 
LLOC:  
(Ajuda: Descriu l’espai on es produeix la situació tenint en 
compte que no hi ha espais estàndard, per exemple el pati 
de cada escola és diferent, no hi ha 2 aules iguals, etc.) 
 

 

DATA:  
(Ajuda: La data de l’observació, hora i temps que dura 
l’observació) 
 
 

PROTAGONISTES:  
(Ajuda: Persones protagonistes directa i indirecta en la 
situació) 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES:  
(Ajuda: Altres elements que són significatius en la 
situació segons el teu punt de vista, com per exemple “la 
mestra abans l’havia castigat”, o “feia un dia plujós”, 
etc.) 
 

- 

 
1. DESCRIPCIÓ DETALLADA 
(Ajuda: descriu de la forma més objectiva i sistemàtica possible la situació. No facis judicis de valor ni interpretis 
actituds, només els fets, en aquest sentit és molt important respectar l’ordre i organitzar les diferents informacions de 
manera entenedora) 

 
 
 
 

 
2. POSSIBILITATS D’INTERVENCIÓ 
(Ajuda: Abans d’actuar hem de saber les possibilitats que tenim a nivell general, de centre i d’aula) 

 
REFERÈNCIES DE NORMATIVA GENERAL 
(Ajuda: Busca a les instruccions d’inici de curs, als decrets que regulen l’etapa o el cicle, a altres documents del 
Departament d’Ensenyament si hi ha orientacions al respecte. Cita-les i comenta les possibilitats reals d’aplicació de 
forma raonada). 

 
 
REFERÈNCIES DE NORMATIVA DE CENTRE i AULA 
(Ajuda: Busca a la documentació pròpia del centre: Normes d’Organització i Funcionament, Pla d’Acció Tutorial, Pla de 

convivència, si hi ha instruccions i orientacions al respecte. Cita-les i comenta les possibilitats reals d’aplicació de forma 
raonada) 
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3. PROPOSTA RAONADA D’ACTUACIÓ / MILLORA 
(Ajuda: Un cop coneixes el marc legal i els documents del centre i de l’aula que orienten i ajuden, fes una proposta 
concreta -o més d’un-  d’actuació, posant-te en el lloc del mestre, com si tu fossis el màxim responsable de la situació, 
tenint en compte la possible  implicació dels diferents elements que integren la comunitat educativa: Equip Directiu, 
mestres, família, etc.) 
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 ANNEX 7  

 
 

FITXA RESUM DELS SEMINARIS DE FORMACIÓ i REFLEXIÓ 
(SEGUIMENT DEL PRÀCTICUM) 

 
 

TÍTOL:  
(Ajuda: Totes les conferències tenen un títol) 
 
 

 
PONENT:  
(Ajuda: Has de posar el nom i cognom de la persona que la 
realitza i breument, quin és el seu perfil professional) 
 

DATA, LLOC i DURADA: 
 

- 

 
1. TEMA TRACTAT 
(Ajuda: descriu de la forma més ordenada i objectiva possible els continguts tractats en la conferència, quin és el 
primer tema que ha tractat, etc.) 

 
 
 
 

 
2. REFLEXIÓ PERSONAL 
(Ajuda: Punts forts i febles, aspectes que m’han agradat i que no, qüestions que m’ha aportat, etc.) 
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 ANNEX 8  

 
 

GUIA D’ENTREVISTA 
(ENTREVISTA A UN PROFESSIONAL) 

 

 
NOM i COGNOMS DEL PROFESSIONAL:  

 
 

DATA, LLOC i DURADA: 
 

 
BREU CURRÍCULUM ACADÈMIC I PROFESSIONAL: 

 
 
- 

PREGUNTES 

 
1. PREGUNTES TANCADES 
 
 
2. PREGUNTES OBERTES 

 
 
 

 
ORIENTACIONS 

(Ajuda) Segur que sabeu com fer entrevistes, tot i que us deixem 2 enllaços on podeu trobar alguna 

informació que us pot orientar en la preparació. 

1. https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/

Entrevista_trabajo.pdf 

2. https://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista_trabajo.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista_trabajo.pdf
https://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf
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ANNEX 9 

 
 

TREBALL DE FINAL DE GRAU 
(MEMBRES DE L’EQUIP) 

 
Els estudiants de doble titulació que signen aquest document s’organitzen en un equip de treball per 
elaborar el TFG I, desenvolupament un projecte educatiu, tal i com marca la Guia de pràcticum i TFG, 
sota la direcció del professor tutor assignat a tal efecte. 

 
NOM i COGNOMS DE L’ESTUDIANT 1 

 
 
 

DNI i SIGNATURA 
 

 

NOM i COGNOMS DE L’ESTUDIANT 2 
 

 
 

DNI i SIGNATURA 
 

 

NOM i COGNOMS DE L’ESTUDIANT 3 
 

 
 

DNI i SIGNATURA 
 

 

 
L’estudiant 1 fa les funcions de delegat de l’equip de treball 

 

Cada un dels estudiants, un cop realitzat el TFG I, desenvoluparà un Projecte de Millora (TFG II) seguint 

les indicacions de la Guia. 

 

 

Data: 

 

 

 

 

Aquest document cal lliurar-lo als responsables acadèmics de la Facultat 

 


