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1. INTRODUCCIÓ 
 
En els plans d’estudis dels nous graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària, es considera 
el pràcticum com l’activitat en la qual l’estudiant s’implica en el camp professional i 
aprofundeix en la pràctica reflexiva i en l’aprenentatge autònom. 
 
Durant el període en què es desenvolupa el pràcticum, es potencia la col·laboració entre la 
Facultat i els centres i institucions on es duu a terme, la qual cosa permet aconseguir una 
millora de la qualitat dels processos educatius que hi tenen lloc. 
 
El pràcticum és l’espai i el procés en què es despleguen i es treballen les competències dels 
futurs mestres i les futures mestres. És el lloc on han de reflexionar sobre allò que fan d’una 
manera crítica, amb la finalitat de realitzar una construcció compartida i col·laborativa del 
coneixement. 
 
El pràcticum és un element fonamental i insubstituïble en la formació inicial dels mestres. 
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 afavorir que la socialització inicial de l’estudiant del grau 
d’Educació Infantil o Primària, en les seves tasques professionals, es faci en contextos que 
l’ajudin a desenvolupar l’autonomia de pensament i actuació, i la capacitat crítica i de treball 
en equip. 
 
El pràcticum és un procés de col·laboració entre professorat i estudiants de la Facultat, i el 
cos de mestres dels centres, amb la finalitat que els futurs mestres comprenguin els 
processos d’ensenyament-aprenentatge i la dinàmica de la vida escolar, i permetin a 
l’alumnat confirmar la seva vocació i capacitat per fer de mestre o mestra i prendre 
consciència dels seus punts forts i els seus punts febles. 
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2. FINALITAT DEL PRÀCTICUM 
 
La finalitat del pràcticum dels graus d’Educació Infantil i Primària 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 
controlar i fer el seguiment dels procés educatiu d’ensenyament-aprenentatge, actuant i 
reflexionant des de la pràctica. 
 
 

3. COMPETÈNCIES 
 
Les competències que han d’assumir els futurs professionals dels graus d’Educació Infantil i 
Primària de la FCEP de la URV es distribueixen en competències específiques de cadascun 
dels graus, competències transversals i competències nuclears, i són les següents: 
 
 
A. Competències específiques del grau 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. 
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 a 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. 



 

Pràcticum 
Grau d’Educació Infantil 

Grau d’Educació Primària 

 

5 

 

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 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 labor 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. 

 
 
A. Competències específiques del grau d’Educació Primària 
 

A1. Conèixer les àrees curriculars de l’Educació Primària, la relació interdisciplinària 
entre elles, 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. 
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 labor 
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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 de 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 dels graus d’Educació Infantil i Primària 
 

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 dels graus d’Educació Infantil i Primària 
 

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/ana i com a 
professional. 
C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. 
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4. RESULTATS D’APRENENTATGE 
 
Els resultats d’aprenentatge que l’alumnat dels graus d’Educació Infantil i Primària han 
d’aconseguir són els següents: 
 

 Definir els serveis, centres i institucions vinculats a l’àmbit professional del mestre i 
de la mestra 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 sobre el qual s’incidirà. 

 Dissenyar, desenvolupar i avaluar seqüències didàctiques. 

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

 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. 

 Comunicar correctament en llengua pròpia o en 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/a mestre/a 
d’educació infantil o primària. 

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

 
 

5. DISTRIBUCIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
Grau d’Educació Infantil i Primària 
 

Curs 3r 4t Total 

Crèdits 21 21 42 

Hores (525)    300 + 225 (525)    300 + 225 (1.050)   600 + 450 

Dies / Setmanes 60 d. / 12 s. 60 d. / 12s. 130 d. / 24 s. 

- 

 Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril 

3r curs 
                              

4t curs 
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Per poder realitzar el pràcticum de 3r curs, s’ha de tenir un 40% dels crèdits del grau 
aprovats. D’aquest 40%, és obligatori que estiguin aprovades la totalitat de les matèries de 
formació bàsica de 1r curs. Per poder accedir a la realització del pràcticum de 4t curs s’ha de 
tenir superat el 50% dels crèdits del grau i el pràcticum de 3r curs aprovat. No es pot 
realitzar el pràcticum de 4t curs sense tenir superat el pràcticum de 3r curs. 
 
El centres educatius en els que es podran realitzar els diferents períodes de pràcticum seran 
aquells que el departament d’Ensenyament ha acreditat com a centres formadors, ubicats a 
la província de Tarragona. També es podrà realitzar el pràcticum de 3r i 4rt curs dins dels 
convenis de mobilitat Sícue-Sèneca i del conveni específic amb l’Institut Espanyol “Cañada 
Blanch” de Londres; i el pràcticum de 4t curs es podrà realitzar dins el conveni específic de 
cooperació amb Nicaragua (reconegut com una experiència d’Aprenentatge- Servei de la 
URV) i en l’àmbit del programa d’Erasmus Pràctiques. 
 
El centre educatiu on l’alumnat realitzarà l’estada del pràcticum de tercer curs ha de ser 
diferent que el del pràcticum de 4rt curs. 
 
Tal i com estableix la Normativa General de Pràcticum de l’FCEP, per evitar disfuncions en les 
dinàmiques de pràctiques, el pràcticum no pot ser desenvolupat al mateix lloc de treball 
(concretament, al mateix departament , àrea o programa on es treballa). Així mateix, en cap 
cas, pot existir una relació de parentiu familiar entre la figura que tutoritza directament el 
pràcticum de l’estudiant i el propi estudiant (tutor intern, tutor extern o coordinador de 
pràcticum del centre educatiu, si s’escau) 
 
 

6. ACTIVITATS PER REALITZAR 
 
Les activitats que haurà de fer l’alumnat de 3r curs dels graus d’Educació Infantil i Primària 
durant el període de pràcticum fan referència a la realització de diaris de camp, de 
seqüències didàctiques, de tutories amb el tutor o la tutora de la Facultat i de la memòria. 
Les activitats que haurà de fer l’alumnat de 4t curs dels graus d’Educació Infantil i Primària 
durant el període de pràcticum fan referència a la realització de dossiers, de seqüències 
didàctiques, de tutories amb el tutor o la tutora de la Facultat, de col·laboració en projectes 
d’innovació o singulars del centre educatiu i de la memòria. 
 
Les tasques que l’alumnat en pràctiques realitzarà a l’escola i a l’entorn paral·lel de la 
Facultat són: 
 
Abans d’iniciar l’estada al centre educatiu 
 

 Participar en seminaris de formació del pràcticum abans de l’inici, sobre 
l’aprofundiment en la utilització del dossier, els diaris de camp, la memòria… 

 Assistir a les reunions de tutories prèvies que convoqui el professorat tutor. 
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 Presentar-se a l’escola (equip directiu, mestres tutors i tutores), i concretar el pla de 
treball individual de cada alumne/a. Al pla de treball s’hi especificaran aspectes 
referents al nivell o nivells en què l’alumne realitzarà la seva intervenció, el centre 
d’interès sobre el qual basarà la seqüència didàctica, el projecte d’innovació o 
projecte singular del centre educatiu en el qual col·laborarà l’alumne/a. 

 
Al centre educatiu 
 

 Informar-se del context sociocultural en què està immers el centre escolar. 

 Informar-se sobre l’organització i el funcionament del centre educatiu (ràtios, 
projecte educatiu, normes d’organització i funcionament, estructura dels cicles, 
serveis de què disposa, etc.). 

 Observar les característiques dels infants, apreciant els tipus de diversitat existents 
(capacitats personals, culturals, procedència social, etc.) i les formes concretes 
d’atendre’ls. 

 Observar i analitzar la manera com són ateses les necessitats específiques dels 
infants derivats de diverses circumstàncies (immigració recent, handicaps, etc.). 

 Planificar i conduir actuacions amb tot el grup classe que comprenguin els diferents 
moments de la intervenció educativa i les diverses àrees curriculars. 

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

 Aportar materials o recursos d’utilitat per al centre. 

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

 Assistir a les reunions d’equips del centre (cicle, claustre, comissions, Consell Escolar, 
etc.), sempre que sigui possible. 

 Conèixer 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-aprenentatge de les diferents àrees 
curriculars. 

 Recollir en un diari les seves observacions i reflexions durant tot el període de 
pràctiques. 

 Preparar la seqüència didàctica fonamentada i contextualitzada que cal dur a terme, i 
els recursos necessaris per desenvolupar-la a l’aula. 

 Elaborar la memòria de pràcticum amb les orientacions dels tutors o tutores. 

 Recollir evidències del període de pràcticum a un dossier docent. 

 Col·laborar en algun projecte d’innovació o projecte singular que es porti a terme al 
centre. 

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

 L’alumnat de la URV en cap moment no pot assumir les responsabilitats pròpies del 
professorat dels centres. 
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A les tutories 
 
La tutoria constitueix un component inherent al pràcticum. 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. Per 
tant, és, d’una banda, un escenari formatiu essencial de la docència universitària i, de l’altra, 
un espai d’avaluació essencial de les competències individuals dels estudiants. Té diverses 
dimensions: intel·lectual, afectiva-personal, social i professional. 
 
Les tutories compartides, individuals o en grup tenen molta importància per afavorir l’anàlisi 
fonamentada i reflexiva del que s’observa i es practica al centre, i per construir a partir 
d’aquesta anàlisi pautes d’actuació adequades. 
 
A les tutories col·lectives s’hi analitzen i es posen en comú les diferents experiències de 
l’alumnat. Aquestes tutories potencien el diàleg i la discussió a partir de la mateixa pràctica, 
afavoreixen el contrast d’experiències i vivències i fomenten l’aprenentatge entre companys 
i companyes. 
 
A les tutories individuals, cada estudiant analitza amb el seu tutor o tutora les vivències i els 
problemes específics, i reflexiona sobre l’actuació a l’aula o la prepara. 
 
 

7. SEGUIMENT i AVALUACIÓ DEL PRÀCTICUM 
 
Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades a 3r curs i quatre 
vegades a 4t curs, durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la 
finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de 
les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament (annex 1).  
 
El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una 
primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre 
tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball (annex 2) que hauran de 
realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de 
pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les 
tasques fetes per l’alumnat tutoritzat. 
 
A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les 
visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de 
l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, 
utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…). 
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Les tasques que haurà de fer l’alumnat de 3er curs en el seu període de pràcticum són: 
 

Tasques de 
l’estudiant 

Evidències de l’aprenentatge Competències 

Diari de camp Observacions i reflexions 

Competències del 
pràcticum i indicadors 

Realització de 
seqüències 
didàctiques 

Document escrit i altres recursos 

Tutoria amb el tutor 
o la tutora de la 
Facultat 

Declaracions orals 
Fitxa de control 

Memòria Document de la memòria 

 
Les tasques que haurà de fer l’alumnat de 4t curs en el seu període de pràcticum són: 
 

Tasques de 
l’estudiant 

Evidències de l’aprenentatge Competències 

Dossier 
d’aprenentatge 

Recull d’evidències  
 
 
Competències del 
pràcticum i indicadors 

Realització de 
seqüències 
didàctiques 

Document escrit i altres recursos 

Tutoria amb el tutor 
o la tutora de la 
Facultat 

Declaracions orals 
Fitxa de control 

Col·laboració en 
projectes d’innovació 
o projectes singulars 
del centre  

Informes i declaracions escrites 

Memòria Document de la memòria 

 
A l’hora de fer la valoració de l’alumnat de 3r curs, s’han de tenir en compte les accions 
d’observar, diagnosticar, identificar, intervenir i reflexionar sobre la pràctica. 
 
A l’hora de fer la valoració de l’alumnat de 4t curs, s’han de tenir en compte les accions 
d’intervenir, reflexionar sobre la pràctica, avaluar, investigar i innovar. 
 
La valoració externa de les pràctiques es realitzarà partint de les dimensions competencials 
següents: 
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1. Primera dimensió. Col·laboració en una institució: participar, implicar-se, ser 
responsable, treballar en equip amb la resta de professionals, comprendre la 
institució, les seves normes i característiques, organització, funcionament, etc. 
 
2. Segona dimensió. Ensenyament i regulació a l’aula. Actuar professionalment a 
l’aula: fer allò que se suposa que és la professió, comprendre-la i activar els 
coneixements i les habilitats personals i interpersonals necessàries per dur a terme la 
tasca professional. 
 
3. Tercera dimensió. Investigar/innovar en un context: reflexionar, analitzar, 
investigar, fer recerca per descobrir, avaluar, demostrar i millorar l’àmbit o el context 
en concret. 

 
Per superar l’assignatura de pràcticum, l’estudiant haurà d’obtenir una qualificació positiva, 
de 5 sobre 10, en cadascun dels següents apartats: 
 

 L’avaluació del tutor del centre educatiu 

 L’avaluació del tutor de la Facultat 
 
La valoració final del període de pràctiques es farà tenint en compte els paràmetres 
següents: 
 

 L’estada al centre de pràctiques, avaluada pel tutor o la tutora del centre educatiu 
(40%). 

 El seguiment de les pràctiques (pla de treball, diari de camp, tutories, dossiers…) 
(20 %). 

 La memòria de pràctiques (40 %). 
 
 

8. CARACTERÍSTIQUES FORMALS DE LA MEMÒRIA 

  
EXTENSIÓ: L'extensió màxima del treball és d’22.000 paraules (equivalent a 60 pàgines lletra 
Times New Roman, 12 punts, interlineat d’1,5 i marges de 2,5). 
 
FORMAT: En format paper. Es recomana imprimir a doble cara, enquadernar amb espiral i 
evitar els colors quan no siguin necessaris.  
 
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. Ha de quedar clarament diferenciat el discurs propi del 
dels autors consultats, tot especificant les fonts de la informació, tant si la cita és literal com 
si no ho és (l’única diferència és que la literal es posa entre cometes i du la indicació de la 
pàgina de l’article o llibre). 
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9. FUNCIONS DELS AGENTS IMPLICATS EN LES DIFERENTS FASES DEL PRÀCTICUM ALS 
CENTRES EDUCATIUS 

Fases L’alumnat del pràcticum 
El/la coordinador/a del 

centre educatiu 
El/la tutor/a del centre 

El/la tutor/a de la 

universitat 

El/la coordinador/a de la 

universitat 

a) Sessions 

d’acollida als 

centres 

educatius 

- Establir un primer contacte 

amb l’aula. 

- Fer l’anàlisi global del centre. 

- Conèixer el seu model de 

pràctica educativa i de gestió.  

- Valorar la seva relació amb 

l’entorn. 

- Assistir a les reunions del 

centre. 

 

 

- Presentar els espais i el personal 

docent i no docent que treballa al 

centre. 

- Presentar el model organitzatiu. 

- Facilitar i explicar els 

documents: horaris, calendaris de 

reunions, PEC, PAT i la línia del 

centre educatiu. 

- Presentar l’alumnat als tutors. 

- Recull de dades de l’alumnat del 

pràcticum. 

 

 

- Presentar el grup-classe i 

facilitar la seva entrada. 

- Informar del dia a dia de 

l’alumnat en el centre: patis, 

menjadors, tallers, agrupaments, 

adaptacions. 

- Presentar les persones, les 

tasques i el calendari de reunions 

de l’equip docent i el 

departament. 

- Justificar les decisions que es 

prenen a l’aula. 

  

- Explicitar els objectius del 

pràcticum i visualitzar els 

aspectes competencials i de 

contingut que es 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. 

b) Pràctiques 

d’intervenció 

acompanyada 

 

- Intervenir progressivament a 

l’aula amb la supervisió del 

tutor o la tutora i el seguiment i 

 

- Facilitar espais i temps per 

poder analitzar situacions 

d’aprenentatge i de gestió d’aula 

 

- Acordar les intervencions de 

l’alumnat del pràcticum i 

reflexionar-hi. 

 

- Facilitar la formació 

didàctica i pedagògica en el 

disseny de les seqüències 

 

- Seguiment del pràcticum. 

- Facilitar les eines de 
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reflexió del tutor o la tutora del 

grau. 

- Dissenyar i portar a la pràctica 

les seqüències de programació, 

amb el suport dels dos tutors. 

-Utilitzar un dossier electrònic 

per ubicar-hi els documents 

que mostrin el seu 

aprenentatge, estructurant les 

seves produccions, reflexions i 

propostes de millora. 

- Participar en les activitats del 

centre (sortides, visites, tallers) 

i de centre. 

- Seguiment del pràcticum. 

- Justificar les decisions que es 

prenen a l’aula. 

- Facilitar els criteris per a la 

selecció de continguts i la 

proposta de materials per 

realitzar les activitats i 

l’avaluació. 

- 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 conjunta entre el tutor o 

la tutora del centre i l’alumnat de 

pràcticum, per parlar sobre les 

incidències diàries que han tingut 

lloc a les sessions de classe. 

de programació. 

- Facilitar la recerca de 

materials idonis per 

treballar a l’aula. 

- Facilitar la preparació de 

les seqüències 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 els 

criteris d’avaluació. 

- Impulsar activitats i 

projectes de treball en què 

hi hagi de participar o 

col·laborar el professorat 

del centre i el de la 

universitat. 

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. 

 

- Motivar l’alumnat en 

pràctiques per treballar en 

equip entre el tutor o la tutora 

del centre, el tutor o la tutora 

de la universitat i el professorat 

del centre. 

 

c) Pràctiques 

d’intervenció 

autònoma 

 

- Planificar , portar a terme, fer 

el seguiment i l’avaluació de 

seqüències didàctiques de 

manera cada vegada més 

autònoma. 

-Utilitzar un dossier electrònic 

 

- Facilitar que l’estudiant en 

pràctiques , el/la tutor/a del 

centre i el/la tutor/a de la 

universitat, tinguin espai i temps 

per valorar l’activitat de l’aula i 

analitzar quins aspectes podrien 

 

- Fer reflexionar a l’alumnat 

sobre el procés que es dur a 

terme, i valorar l’aplicació de la 

seqüència didàctica que 

l’estudiant del pràcticum ha 

desenvolupat a classe: el 

 

- Fer un seguiment del 

disseny i aplicació de la 

seqüència didàctica. 

- Reflexionar al voltant de 

les intervencions de 

 

- Seguiment del pràcticum. 

- Facilitar les eines de 

comunicació perquè alumnat i 

professorat tutor del pràcticum 

de la URV puguin fer 
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per ubicar els documents que 

mostrin el seu aprenentatge, 

estructurant les seves 

produccions, reflexions i 

propostes de millora. 

- Participar en les reunions del 

centre. 

- Reflexió compartida (tutoria i 

grup ) 

 

 

 

millorar i com ho farien. contingut, les activitats, la gestió 

del grup classe, la participació de 

l’alumnat i l’avaluació.  

l’alumnat de pràctiques. 

- Acompanyar-los en 

l’elaboració del treball final 

de pràcticum. 

suggeriments i propostes de 

millora en el procés que duen a 

terme. 

 

 

Final del 

pràcticum 

 

- Elaborar un treball final de 

pràcticum resum del període 

de pràctiques i de la seva 

intervenció a l’aula. 

- Autoavaluació reflexionada i 

justificada. 

- Valorar el període de 

pràctiques i proposar aspectes 

de millora. 

 

- Avaluar el pla de treball. 

- Revisar els acords amb la 

universitat per al proper curs, si 

escau. 

- Valorar el període de pràctiques 

i proposar aspectes de millora. 

 

 

- Compartir l’avaluació de 

l’alumnat de pràctiques amb el 

tutor o la tutora de la Universitat. 

- Compartir l’avaluació del Pla de 

treball amb el tutor o la tutora de 

la Universitat i el coordinador o la 

coordinadora del centre. 

- Valorar el període de pràctiques 

i proposar aspectes de millora. 

 

- Compartir l’avaluació de 

l’alumnat de pràctiques 

amb el tutor o la tutora del 

centre. 

- Compartir l’avaluació del 

Pla de treball amb el tutor o 

la tutora i el coordinador o 

la coordinadora del centre 

- Valorar el període de 

pràctiques i proposar 

aspectes de millora. 

 

- Avaluar el pla de treball. 

- Revisar els acords amb els 

centres educatius per al proper 

curs, si escau. 

- Valorar el període de 

pràctiques i proposar aspectes 

de millora. 
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10. INFORME DE “PRÀCTICUM I” DEL CENTRE 
EDUCATIU 

ESTUDIANT DE TERCER CURS D’EDUCACIÓ INFANTIL / PRIMÀRIA 
 
 

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

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

1.1. Actuar d’acord amb la realitat 
sociocultural del centre escolar i la comunitat 
educativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Es capaç de descriure l’entorn del centre (institucions i serveis existents) 
- Es capaç de descriure amb detall la diferent tipologia de famílies 
 

1.2. Assumir com a professional els principis 
educatius del centre escolar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Identifica els principis més singulars del Projecte educatiu 
- Participa activament de la metodologia emprada a l’escola 
 

1.3. Assumir el compromís amb l’educació 
com a professional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Actua amb professionalitat i rigor respectant la filosofia de treball del centre educatiu 

1.4. Mantenir posicions crítiques amb els 
sabers i les institucions 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Identifica les fortaleses i debilitats de la situació educativa del centre 
- Argumenta propostes que poden millorar la situació educativa del centre 
 

1.5. Treballar cooperativament amb tots els 
membres de la comunitat educativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Mostra actituds de respecte cap a les diferents situacions familiars i característiques de l’entorn 
- Participa activament del treball amb els diferents professionals que donen servei al centre 
 

1.6. Participar en les tutories exercint les 
funcions pròpies de la professió docent 
d’acord amb les orientacions del tutor/de la 
tutora del centre educatiu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Participa aportant  informacions i suggeriments significatius en les sessions de tutoria 

 
COMPETÈNCIA: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA. ANIMAR. GESTIONAR i REGULAR 
SITUACIONS D’APRENENTATGE 

2.1. Dissenyar seqüències didàctiques ateses 
les directrius del currículum, la transversalitat 
dels continguts i les perspectives de diversitat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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- Elabora seqüències didàctiques, amb coherència i connectant els diferents elements que intervenen en la seva 
realització, seguint les directrius del mestre de l’escola 
- Realitza seqüències didàctiques contextualitzades i flexibles, tenint en compte les situacions de diversitat i la 
participació de tot l'alumnat de l’aula  

 

2.2. Regular la relació d’un mateix amb el 
grup i entre els membres del grup 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Actua davant del grup classe promovent actituds de respecte 
- Gestiona les diferents situacions de convivència de l’aula 
 

2.3. Regular els processos i resultats 
d’aprenentatge de l’alumnat i de les 
competències professionals 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Reacciona davant les dificultats d’aprenentatge aplicant mesures d’ajut i suport adequades 
- Controla el treball de l’alumnat durant les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb la 
programació prevista 
 
 

COMPETÈNCIA: TRANSVERSAL 

(•) 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 mestre tutor i del centre 

 
OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

QUALIFICACIÓ FINAL NUMÈRICA:  

Data: 

 
Signatura del tutor/a:  
(segell del centre): 
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11. INFORME DE “PRÀCTICUM II” DEL CENTRE 
EDUCATIU 

ESTUDIANT DE QUART CURS D’EDUCACIÓ INFANTIL / PRIMÀRIA 
 

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

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

1.1. Implicar-se en l’entorn sociocultural de 
l’aula i la comunitat educativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Actua adaptant-se a les característiques personals i socioculturals dels infants del grup classe 
- Actua compensant algunes de les dificultats que presenten els alumnes a nivell individual 
 

1.2. Conèixer de prop i incorporar el treball 
educatiu i la cultura de l’aula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- S’adapta a la metodologia emprada a l’aula i/o proposa iniciatives realistes 
 

1.3. Assumir el compromís amb l’educació 
com a professional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Realitza funcions pròpies de la professió de mestre relacionades amb la gestió del grup classe 
- Actua amb professionalitat i rigor respectant la filosofia de treball del centre educatiu 
 

1.4. Mantenir posicions crítiques amb els 
sabers i les institucions 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Identifica les fortaleses i debilitats de la situació educativa del centre  
- Argumenta propostes que poden millorar la situació educativa del centre 
 

1.5. Treballar cooperativament amb tots els 
membres de la comunitat educativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Mostra actituds de respecte cap a les diferents situacions familiars i característiques de l’entorn 
- Participa activament del treball amb els diferents professionals que donen servei al centre 

 

1.6. Participar en les tutories exercint les 
funcions pròpies de la professió docent 
d’acord amb les orientacions del tutor/de la 
tutora del centre educatiu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Aporta informacions i suggeriments en les sessions de tutoria 

 
COMPETÈNCIA: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA. ANIMAR. GESTIONAR i REGULAR 
SITUACIONS D’APRENENTATGE 

2.1. Dissenyar seqüències didàctiques ateses 
les directrius del currículum, la 
transversalitat dels continguts i les 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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perspectives de diversitat. 

- Elabora seqüències didàctiques, amb coherència i connectant els diferents elements que intervenen en la seva 
realització, seguint les directrius del mestre de l’escola 
- Realitza seqüències didàctiques contextualitzades i flexibles, tenint en compte les situacions de diversitat i la 
participació de tot l'alumnat de l’aula  

2.2. Regular la relació d’un mateix amb el 
grup i entre els membres del grup 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Actua davant del grup classe promovent actituds de respecte 
- Gestiona les diferents situacions de convivència de l’aula 
 

2.3. Regular els processos i resultats 
d’aprenentatge de l’alumnat i de les 
competències professionals. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Reacciona davant les dificultats d’aprenentatge aplicant mesures d’ajut i suport adequades 
- Controla el treball de l’alumnat durant les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb la 
programació prevista 

 
COMPETÈNCIA: REFLEXIONAR, INNOVAR i AVALUAR EN LA PRÀCTICA 

3.1. Diagnosticar el context en el qual es 
desenvolupen les pràctiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Reflexiona sobre les característiques i necessitats del context del centre  
- Analitza i valora els projectes en els quals està immersa l’escola 

 

3.2. Dissenyar un projecte d’innovació 
educativa o projecte singular del centre o 
col·laborar-hi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Entén les necessitats reals del centre i planifica accions de millora amb viabilitat 
- Dissenya i/o col·labora en projectes d’innovació i/o recerca que es duran/duen  a terme al centre educatiu 

 

3.3. Mostrar una comprensió crítica de les 
habilitats docents per afavorir un 
enfocament innovador de la funció dels /de 
les mestres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Reflexiona sobre les funcions del mestre/de la mestra en els diferents àmbits (Alumnes, famílies i altres 
mestres i professionals) i, també, sobre el context social del centre 
- Mostra capacitat crítica per valorar el paper de l’escola en la societat actual 

 

3.4. Avaluar els processos i resultats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Domina la terminologia i el vocabulari referent a l’avaluació 
- Utilitza criteris d’avaluació adients a les diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge 
 

3.5. Utilitzar dispositius digitals a l’aula amb 
la finalitat de dissenyar i programar activitats 
d’ensenyament-aprenentatge  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Estimula l’aprenentatge autònom i de treball col·laboratiu fent ús de recursos tecnològics 
- Dissenya activitats competencials fent ús de les tecnologies digitals 
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COMPETÈNCIA: TRANSVERSAL 

(•) 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 NUMÈRICA:  

Data: 

 
Signatura del tutor/a:  
(segell del centre): 
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12. MEMÒRIA DEL PRÀCTICUM I 
 
L’estructura i l’organització interna d’aquesta memòria de Pràcticum de tercer curs 
d’educació infantil i primària la concreta l’estudiant i el professor tutor de la FCEP, en funció 
de les característiques pròpies del centre on es realitzen. 
 
La memòria, de forma indicativa, s’estructura en els següents apartats: 
 

 
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. 
 

 
2. ÀMBITS ESCOLA / ETAPA i CICLES 

 Introducció 
 

2.1. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 Tipologia de centre 

 Professorat 

 Professorat novell / experimentat 

 Documents de centre 
 
2.2. MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Alumnes amb necessitats educatives específiques 

 Alumnes nouvinguts 

 Alumnes amb altes capacitats 

 Agrupaments 

 USEE 

 Aules de suport 
 
2.3. METODOLOGIES 

 Metodologia de l’escola 

 Utilització d’espais 

 Utilització de materials 
 
2.4. MESURES PER AFAVORIR EL PLURILINGÜISME 

 Aprenentatge del català i castellà 

 Aprenentatge de la llengua estrangera/llengües estrangeres 
 
2.5. APRENENTATGE i AVALUACIÓ 

 Mesures respecte a l’aprenentatge escolar 

 Proves externes de competències 

 Mesures de reforç i promocions/repeticions de curs 
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2.6. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 Reunions grupals 

 Entrevistes individuals 

 Altres sistemes de comunicació: moodle, correu electrònic, WhatsApp 

 AMPA 
 
 

3. ÀMBITS AULA  I MESTRES 

 Introducció 
3.1. COORDINACIÓ PROFESSIONAL 

 Relació entre l’equip de mestres 

 Coordinacions amb professionals externs (no mestres) 
 
3.2. GESTIÓ DE L’AULA 

 Funcionament i establiment de les normes de l’aula 

 Lideratge del mestre 

 Relacions entre iguals 

 Resolució de situacions quotidianes 
 
3.3. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 
Disseny, desenvolupament, avaluació i proposta de millora d’una seqüència didàctica. 
 

 
4. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

 

Síntesi de la teva intervenció en relació al context i a llurs necessitats, i en relació 
també als teus aprenentatges com a docent. Aquesta síntesi implica una reflexió que 
comprengui, entre d’altres, els aspectes següents: 
 

o Valoració dels aprenentatges assolits i dels factors facilitadors  
o Contrast amb les expectatives inicials 

 
 

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

6. ANNEXOS 
Si es considera necessari, el treball es pot completar amb l’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 tant en el sumari del treball com 
al llarg del text, allà on s’hi referencien. 
 

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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13. MEMÒRIA DEL PRÀCTICUM II 
 
La memòria de pràcticum de 4t curs ha d’incloure els següents apartats: 
 

1. PRESENTACIÓ DEL TREBALL. INTRODUCCIÓ. JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DEL CENTRE 
EDUCATIU 
S’han d’especificar, entre altres, les diferents parts de la memòria, els motius de l’elecció del 
centre i les expectatives professionals i personals del període de pràctiques. 
 
2. PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
Realització del disseny, desenvolupament, avaluació i propostes de millora d’una seqüència 
didàctica.   
Assegura’t que descrius, argumentes i valores suficientment:  
 

 la contextualització del centre o institucions en què es realitza el Pràcticum II i les raons 
per les quals es justificaria la seqüència didàctica  

 la tria de competències i continguts (capacitats...) 

 els criteris d’avaluació i llur utilitat per a mesurar els aprenentatges de cada nen 

 els instruments (pautes d’observació, etc.) 

 reflexió global sobre el procés seguit i els resultats de la teva intervenció, inclosa la 
relació entre el que has dissenyat i el que has desenvolupat 

 Altres 
 
3. PROJECTE D’INNOVACIÓ. 
Fes la descripció i valora globalment el projecte d’innovació o projecte singular del centre 
educatiu en què has col·laborat i de la teva intervenció (extensió màx. de 2 pàgines). 
 
4. CONCLUSIONS 
Síntesi de la teva intervenció en relació al context i a llurs necessitats, i en relació també als 
teus aprenentatges com a docent que planifica, desenvolupa i avalua seqüències didàctiques 
i/o unitats didàctiques, tot investigant i innovant en llur pràctica docent.   
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
6. ANNEXOS 
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ANNEX 1: DOCUMENT DE COMPROMÍS DE 
PRÀCTIQUES 

  
En/Na ______________________________________ amb D.N.I:______________________ 
 
Ensenyament___________________, domiciliat a __________________________________, 
 
telèfon _______________________, alumne/a 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 a______________________________________(centre i lloc), 
els________________ 
dies, hores), durant el període de ___________a ___________. 
 
-seguir les orientacions del seu 
tutor/a:_________________________________________ 
-respectar i complir el Reglament de pràctiques vigent, el qual reconeix. 
-respectar la confidencialitat de les dades a les que tingui accés durant la meva 
estada en el centre de pràctiques.  
- a presentar 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. 
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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: CRONOGRAMA PRÀCTICUM I. GRAUS 

D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

DATA ACCIÓ HORARI LLOC 

2a setmana  

de desembre 

Sessió d'informació amb el/la responsable de 

l'Ensenyament amb la finalitat de fer un 

recordatori de la matèria de les "Pràctiques 

externes I" 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

3a setmana 

de desembre 

Reunió de tutoria amb el tutor/a de la FCEP-

URV amb la finalitat de planificar el treball que 

s'ha de dur a terme i d'aclarir dubtes a 

l'alumnat 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar 

per cada tutor/a 

2a i 3a 

setmana de 

gener  

Visita als centres educatius amb la finalitat de 

fer una presentació inicial i de començar a 

concretar el "Pla de treball" 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

3a setmana 

de gener 

 

Inici del període de pràctiques al centre 

educatiu assignat 

 

2a setmana 

de gener 

Reunió de l'alumnat amb el/la Responsable de 

l'Ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

2a setmana 

de gener 

Reunió de l'alumnat amb el tutor/la tutora de la 

FCEP-URV amb la finalitat de fer un seguiment 

del pla de treball i aclarir dubtes de l'alumnat 

Presentació del document de compromís de 

pràctiques 

Presentació dels apartats 1 i 2 de la memòria 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

1a setmana 

de març 

Reunió de l'alumnat amb el/la Responsable de 

l'Ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

1a setmana Reunió de l'alumnat amb el tutor/la tutora de la 

FCEP-URV amb la finalitat de fer un seguiment 

A concretar per A concretar per 
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de març del pla de treball i aclarir dubtes de l'alumnat 

Presentació dels apartats 3 i 4 de la memòria 

cada tutor/a cada tutor/a 

Última 

setmana de 

març 

Reunió de l'alumnat amb el/la Responsable de 

l'Ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

Última 

setmana de 

març 

Reunió de l'alumnat amb el tutor/la tutora de la 

FCEP-URV amb la finalitat de fer un seguiment 

del pla de treball i aclarir dubtes de l'alumnat 

Presentació dels apartats 5, 6 i 7 de la memòria 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

2a setmana 

d’abril 

Finalització del període de pràctiques  

Un mes 

després de la 

finalització 

del període 

de pràcticum 

Lliurament de la memòria per part de l’alumnat 

a cada tutor/a 

 

Un mes 

després de la 

finalització 

del període 

de pràcticum 

Lliurament de la qualificació final del 

professorat tutor dels centres educatius 

 

Un mes 

després del 

lliurament de 

la memòria 

Lliurament de la qualificació de la memòria per 

part del professorat tutor de la URV 

 

Mes de maig Avaluació del pràcticum per part dels  tutors i 

de les  tutores de la Facultat. 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

 

(Aquest cronograma s’adequarà cada curs al calendari acadèmic) 
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ANNEX 3: CRONOGRAMA PRÀCTICUM II i TFG. GRAUS 

D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

DATA ACCIÓ HORARI LLOC 

1a setmana 

de setembre 

 

Sessió d'informació amb el responsable de 

l'ensenyament amb la finalitat de fer un 

recordatori de la matèria de les "Pràctiques 

externes II" i TFG 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

2a setmana 

de setembre 

Reunió conjunta entre professorat de centres 

educatius i de la URV, si s’escau, amb la finalitat 

de recordar les línies estratègiques del 

pràcticum, i de consensuar criteris comuns per 

al seu desenvolupament. 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

2a setmana 

de setembre 

Reunió del professorat tutor de pràcticum de la 

URV, dels centres educatius i l’alumnat URV per 

concretar el Pla de Treball. 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

3a setmana 

de setembre 

Sessió de formació portafoli  Mahara A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

3a setmana 

de setembre 

1ª sessió de formació sobre "Metodologia 

d'investigació" 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

3a setmana 

de setembre 

Primera reunió de tutoria amb el tutor/a de la 

FCEP-URV amb la finalitat de planificar el treball 

que s'ha de dur a terme i d'aclarir dubtes a 

l'alumnat 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per  

cada tutor/a 

3ª setmana 

de setembre 

Visita als centres educatius amb la finalitat de 

fer una presentació inicial, si no van assistir a la 

reunió inicial,  i de concretar el "Pla de treball" 

del Pràcticum II 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

4a setmana 

de setembre 

 

Inici del període de pràctiques al centre 

educatiu assignat 
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3a setmana 

d’cctubre 

 

Reunió de l'alumnat amb el responsable de 

l'ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

3ª setmana 

d’octubre 

2ª sessió de formació sobre "Metodologia 

d'investigació" 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

3a setmana 

d’octubre  

Reunió de l'alumnat amb el tutor/la tutora de la 

FCEP-URV amb la finalitat de fer un seguiment 

del pla de treball i aclarir dubtes de l'alumnat 

Presentació del document de compromís de 

pràctiques 

Presentació dels apartats 1, 2.1, i 2.2 de la 

memòria 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

2a setmana 

de novembre 

Reunió de l'alumnat amb el responsable de 

l'ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

2a setmana 

de novembre 

Reunió de l'alumnat amb el tutor/la tutora de la 

FCEP-URV amb la finalitat de fer un seguiment 

del pla de treball i aclarir dubtes de l'alumnat 

Presentació dels apartats 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, i 

3 de la memòria 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

2a setmana 

de desembre 

Reunió de l'alumnat amb el responsable de 

l'ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

2a setmana 

de desembre 

Reunió de l'alumnat amb el tutor/la tutora de la 

FCEP-URV amb la finalitat de fer un seguiment 

del pla de treball i aclarir dubtes de l'alumnat 

Presentació dels apartats 4 i 5 de la memòria 

A concretar per 

cada tutor/a 

A concretar per 

cada tutor/a 

3a setmana 

de desembre 

Finalització del període de pràctiques  
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Un mes 

després de la 

finalització 

del període 

de pràcticum 

Lliurament de la memòria per part de l’alumnat 

a cada tutor/a  

 

Un mes 

després de la 

finalització 

del període 

de pràcticum 

Lliurament de la qualificació final del 

professorat tutor dels centres educatius 

 

Un mes 

després del 

lliurament de 

la memòria 

Lliurament de la qualificació de la memòria per 

part del professorat tutor de la URV 

 

Mes de maig Avaluació del pràcticum per part dels  tutors i 

de les  tutores de la Facultat. 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

A concretar pel 

responsable 

d’ensenyament 

 

(Aquest cronograma s’adequarà cada curs al calendari acadèmic) 
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ANNEX 4: PLA DE TREBALL DE L'ESTUDIANT. “PRÀCTICUM I” DEL GRAUS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA (3R.CURS) 

 

NOM DE L’ALUMNE/A : 
GOGNOMS DE L’ALUMNE/A: 
GRAU:  
CAMPUS: 

NOM I COGNOMS TUTOR/A UNIVERSITAT: 
NOM DEL CENTRE EDUCATIU: 
NOM I COGNOMS TUTOR/A CENTRE EDUCATIU: 

 

A) ÀMBIT GENERAL  
DIMENSIÓ COMPETENCIAL 1: Col·laborar en el marc d’una institució 
(Col·laborar amb l’equip docent , famílies, diferents actors socials i alumnes amb la finalitat de complir els objectius educatius del centre.) 

 

ÀMBIT COMPETÈNCIA INDICADOR ACCIONS - EVIDÈNCIES 
Relacions professionals. 
 
 Implicació en la 

comunitat 
educativa. 
 

 Aplicació de la 

política i legislació 

educativa. 

 

Ressenyar l’entorn 
sociocultural del centre escolar 
i la comunitat educativa. 
 

Llista i descriu breument l’entorn del centre 
(institucions i serveis existents). 

 

Es capaç de descriure amb detall la diferent 
tipologia de famílies. 

 

Descriure el treball educatiu i 
el perfil de l’escola. 
 

Identifica els principis més singulars del Projecte 
educatiu. 

 

Participa activament de la metodologia emprada 
a l’escola. 

 

Valors i actituds 
professionals. 

Assumir el compromís amb 
l’educació com a professional. 

Es mostra respectuós amb els diferents elements 
del centre i actua amb professionalitat i rigor 
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 Gestió , 

comunicació i 
emocions en 
relacions 
interpersonals i 
intrapersonals. 
 

 Valors i 
responsabilitat 
professional. 
 

 Compromís amb 

l’educació. 

Mantenir posicions crítiques 
amb els sabers i amb les 
institucions. 
 

Visualitza i destaca les fortaleses i debilitats de la 
situació educativa del centre. 

 

Argumenta propostes que poden millorar la 
situació educativa del centre. 

 

Participació. 
 
▪ Col·laboració en tots 
els àmbits amb l’equip 
de mestres. 

Treballar cooperativament 
amb famílies, col·legues i 
membres de la comunitat de 
manera professional. 

Mostra actituds de respecte cap a les diferents 
situacions familiars i característiques de l’entorn. 

 

Participa activament del treball amb els diferents 
professionals que donen servei al centre. 

 

Participar en les tutories com a 
persona col·laboradora dels 
mestres. 

Aporta informacions i suggeriments significatius 
en les sessions de tutoria. 

 

 

DIMENSIÓ COMPETENCIAL 2: Actuar professionalment a l’aula. Animar, gestionar i regular situacions d’aprenentatge 
(Actuar com a professional vers el saber i la cultura educativa en el desenvolupament de les seves funcions.) 

 

ÀMBIT COMPETÈNCIA INDICADOR ACCIONS - EVIDÈNCIES 
Planificació. Dissenyar seqüències 

didàctiques ateses les 
directrius del currículum, la 
transversalitat dels 
continguts i les perspectives 
de diversitat. 

Elabora una seqüència didàctica seguint les directrius del 
mestre de l’escola. 

 

Realitza la programació amb coherència i connectant els 
diferents elements. 
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Gestió de 
l’ensenyament. 

Regular la relació d’un 
mateix amb el grup i entre 
els membres del grup. 

Es posiciona amb el grup classe i amb els alumnes de forma 
respectuosa. 

 

Gestiona les diferents situacions de convivència de l’aula.  

Avaluació. Regular els processos i 
resultats d’aprenentatges de 
l’alumnat i de les pròpies 
competències professionals. 

Reacciona davant les dificultats d’aprenentatge aplicant 
mesures d’ajut i suport adequades 

 

Controla l’assoliment de les competències treballades en les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 
ÀMBIT COMPETÈNCIA INDICADOR ACCIONS - EVIDÈNCIES 

Transversal Assumir el 
compromís amb 
l’educació com a 
professional 

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 mestre tutor i del 
centre. 

 

 
B) ÀMBIT ESPECÍFIC 
Representa un Pla de treball que respon als interessos particulars de l’estudiant i que desenvolupa de manera paral·lela al general. Pot ampliar aspectes ja recollits al general o bé ser-ne específic. 
Per exemple, el pla específic pot tractar la temàtica de l’acollida a P-3, cosa que pot implicar romandre més temps en aquest nivell educatiu durant el Pràcticum; el treball d’hàbits amb les famílies, 
amb la qual cosa, potser cal entrevistar-ne alguna; el treball per projectes, etc.. 
 
Signatures 
 
Alumne/a                                                                                        Tutor/a de la Facultat                                                                                                               Tutor/a del centre  
                                                                                                                                                                                                                                                                (Segell del centre) 
Tarragona, ______ de __________________ de ______ 
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ANNEX 5: PLA DE TREBALL DE L'ESTUDIANT. “PRÀCTICUM II” DEL GRAUS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA (4rt CURS) 

 

NOM DE L’ALUMNE/A : 
GOGNOMS DE L’ALUMNE/A: 
GRAU:  
CAMPUS: 

NOM I COGNOMS TUTOR/A UNIVERSITAT: 
NOM DEL CENTRE EDUCATIU: 
NOM I COGNOMS TUTOR/A CENTRE EDUCATIU: 

 

A) ÀMBIT GENERAL  

 
DIMENSIÓ COMPETENCIAL 1: Col·laborar en el marc d’una institució 
(Implicar-se com a professional responsable en el desenvolupament dels aprenentatges de l’alumnat.) 

 

ÀMBIT COMPETÈNCIA INDICADOR ACCIONS - EVIDÈNCIES 
Relacions professionals. 
 
 Implicació en la 

comunitat 
educativa. 
 

 Aplicació de la 

política i legislació 

educativa. 

 

Implicar-se en l’entorn 
sociocultural de l’aula i la 
comunitat educativa. 

 

Descriu les característiques personals i 
socioculturals dels infants del grup classe 

 

Actua compensant algunes de les dificultats 
que presenten els alumnes a nivell individual 

 

Conèixer de prop i incorporar 
el treball educatiu i la cultura 
de l’aula. 
 
 

S’adapta a la metodologia emprada a l’aula 
i/o proposa iniciatives realistes 
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Valors i actituds 
professionals. 
 
 Gestió , 

comunicació i 
emocions en 
relacions 
interpersonals i 
intrapersonals. 
 

 Valors i 
responsabilitat 
professional. 
 

 Compromís amb 

l’educació. 

Assumir el compromís amb 
l’educació com a professional. 
 

Participa del rol del mestre com a gestor del 
grup d’alumnes. 

 

Es mostra respectuós amb els diferents 
elements del centre 

 

Mantenir posicions crítiques 
amb els sabers i amb les 
institucions. 
 

Visualitza i destaca les fortaleses i debilitats 
de la situació educativa del centre 

 

Argumenta propostes que poden millorar la 
situació educativa del centre 

 

Participació. 
 
▪ Col·laboració en tots 
els àmbits amb l’equip 
de mestres. 

Treballar cooperativament 
amb famílies, col·legues i 
membres de la comunitat de 
manera professional. 

Mostra actituds de respecte cap a les 
diferents situacions familiars i 
característiques de l’entorn 

 

Participa activament del treball amb els 
diferents professionals que donen servei al 
centre 

 

Participar en les tutories com a 
persona col·laboradora dels 
mestres. 

Aporta informacions i suggeriments en les 
sessions de tutoria 

 

 

DIMENSIÓ COMPETENCIAL 2: Actuar professionalment a l’aula. Animar, gestionar i regular situacions d’aprenentatge 
(Guiar situacions d’ensenyament-aprenentatge en funció dels continguts programats, dels alumnes i de les competències assenyalades en el programa de formació.) 

 

ÀMBIT COMPETÈNCIA INDICADOR ACCIONS - EVIDÈNCIES 
Planificació. Dissenyar seqüències 

didàctiques ateses 
les directrius del 

Elabora una seqüència didàctica seguint les directrius del 
mestre de l’escola, del currículum i d’altres referents 
necessaris   
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currículum, la 
transversalitat dels 
continguts i les 
perspectives de 
diversitat. 

Realitza la programació amb coherència i connectant els 
diferents elements 

 

Gestió de 
l’ensenyament. 

Regular la relació 
d’un mateix amb el 
grup i entre els 
membres del grup. 

Es posiciona amb el grup classe i amb els alumnes de forma 
respectuosa 

 

Gestiona les diferents situacions de convivència de l’aula  

Avaluació. Regular els processos 
i resultats 
d’aprenentatges de 
l’alumnat i de les 
pròpies 
competències 
professionals. 

Reacciona davant les dificultats d’aprenentatge aplicant 
mesures d’ajut i suport adequades 

 

Controla l’assoliment de les competències treballades en les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge 

 

 
DIMENSIÓ COMPETENCIAL 3: Reflexionar, innovar i avaluar en la pràctica 

(Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actuació que es puguin establir a l’aula i al centre.) 
 

ÀMBIT COMPETÈNCIA INDICADOR ACCIONS - EVIDÈNCIES 
Diagnosi. Identificar i 

diagnosticar el 
context en el qual es 
desenvolupen les 
pràctiques. 

Descriu les característiques del context del centre i es capaç 
de reflexionar sobre llurs necessitats 

 

Analitza i valora els projectes en els quals està immersa 
l’escola 

 

Planificació 
del pla 

d’acció i 
actuació. 

Dissenyar un 
projecte d’innovació 
educativa o projecte 
singular del centre o 
col·laborar-hi. 

Entén les necessitats reals del centre i planifica accions de 
millora amb viabilitat 

 

Argumenta un projecte (màxim 3 fulls) del que podria ser un 
projecte de recerca/investigació per a l’aula o l’escola 
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Avaluació. Mostrar una 
comprensió crítica 
dels sabers docents 
per afavorir un 
enfocament 
innovador de la 
funció docent. 

Descriu i reflexiona sobre les funcions del mestre en els 
diferents àmbits (Alumnes, famílies i altres mestres i 
professionals) i, també, sobre el context social del centre 

 

Mostra capacitat crítica per avaluar el paper de l’escola en la 
societat actual 

 

Avaluar els processos 
i resultats 
d’aprenentatge de 
l’alumnat i de les 
competències 
professionals. 

Domina la terminologia i el vocabulari referent a l’avaluació  

Utilitza criteris d’avaluació adients a les diferents situacions 
d’ensenyament-aprenentatge 

 

Avaluar un projecte 
d’innovació 

educativa o projecte 
singular del centre. 

Reflexiono individualment i amb altres (companys, mestre/a tutor/a, 
altres mestres) sobre la planificació, el disseny, el desenvolupament i 
el resultat del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Construeixo nous coneixements i els integro als coneixements previs 
a partir de la reflexió i el contrast d’opinions. 

 

 
 
 

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL  Assumir el compromís amb l’educació com a professional 
 INDICADOR ACCIONS - EVIDÈNCIES 

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  

 
COMPETÈNCIA TRANSVERSAL: Reflexionar, innovar i avaluar en la pràctica 

(Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actuació que es puguin establir a l’aula i al centre.) 
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B) ÀMBIT ESPECÍFIC 
 
Representa un Pla de treball que respon als interessos particulars de l’estudiant i que desenvolupa de manera paral·lela al general. Pot ampliar aspectes ja recollits al general o bé ser-ne específic. 
Per exemple, el pla específic pot tractar la temàtica de l’acollida a P-3, cosa que pot implicar romandre més temps en aquest nivell educatiu durant el Pràcticum; el treball d’hàbits amb les famílies, 
amb la qual cosa, potser cal entrevistar-ne alguna; el treball per projectes, etc.. 
Signatures 
Alumne/a                                                                                        Tutor/a de la Facultat                                                                                                               Tutor/a del centre  
                                                                                                                                                                                                                                                                (Segell del centre) 
Tarragona, ______ de __________________ de ______ 
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ANNEX 6: RUBRICA del PRACTICUM I DELS GRAUS de MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL i 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (3ER CURS) 
 

1. LA MEMÒRIA DE PRACTIQUES  
(A valorar pel tutor de la FCEP i la nota màxima de tot l’apartat és 4 punts) 

 
INDICADORS DEFICIENT                                 (NOTA 0-3) FLUIX                                   (NOTA 4-6) BÉ                                        (NOTA 7-8) MOLT BÉ                           (NOTA 9-10) 

DOCUMENT 
(aspectes formals) 

FORMAT i 
JUSTIFICACIÓ 

No segueix les normes de format de 
la FCEP. El document no està 
justificat. No s’indiquen els motius 
que han portat a la seva realització i 
la lectura és monòtona i feixuga 

Li falta seguir les normes de format 
de la FCEP. El document està 
mínimament justificat. S’indiquen els 
motius però els arguments són poc 
clars. La lectura aporta poques dades 
significatives 

Segueix les normes de format de la 
FCEP. El document està ben justificat. 
Els motius que l’ han portat a la 
realització estan ben explicats i 
argumentats i la lectura del document 
resulta interessant. 

Respecta absolutament totes les 
normes de format de la FCEP. El 
document està justificat i explicat de 
forma excel·lent, i la lectura resulta 
original i molt interessant. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ i 
JUSTIFICACIÓ del 
CENTRE 
EDUCATIU 

La introducció no presenta 
adequadament el tema. El treball no 
està indexat. 

La introducció presenta el tema de 
manera confusa. Hi ha alguna errada 
a l’índex. 

La introducció presenta correctament 
el tema. L’índex és clar. 

La introducció presenta de forma 
brillant el tema. L’índex és molt clar, 
respecta la numeració. 

 
2. ÀMBITS ESCOLA / ETAPA / CICLES 

CONTEXT: COM 
ÉS EL CENTRE? 

No descriu amb detall les 
característiques generals del centre, 
destacant allò que és més significatiu. 

Descriu amb detall les 
característiques generals del centre. 

Descriu amb detall les 
característiques generals del centre, 
destacant allò que és més significatiu. 

Descriu amb riquesa i detall les 
característiques del centre, destacant 
allò que és més significatiu. 

CONTEXT: COM 
ÉS L’ETAPA? 

No descriu les característiques 
curriculars de l’etapa i demostra 
confusions i errors fonamentals en 
l’àmbit curricular. 

Descriu algunes característiques 
curriculars de l’etapa amb errors: 
Competències/capacitats, objectius, 
àrees, continguts fonamentals, etc. 

Descriu les característiques 
curriculars de l’etapa, tot i que se’n 
deixa algunes Competències / 
capacitats, objectius, àrees, 
continguts fonamentals, així com les 

Descriu totes les característiques 
curriculars de l’etapa amb detall: 
Competències / capacitats, objectius, 
àrees, continguts fonamentals, així 
com les finalitats que persegueix el 
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finalitats que persegueix el centre. centre. 

MESURES 
D’ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

No demostra coneixement sobre les 
mesures d’atenció a la diversitat del 
centre i etapa. 

Demostra poc coneixement sobre les 
diferents mesures d’atenció a la 
diversitat del centre i etapa. 

Reflexiona i valora sobre les diferents 
mesures d’atenció a la diversitat del 
centre i etapa. 

Reflexiona i valora sobre totes 
mesures d’atenció a la diversitat del 
centre i etapa. 

METODOLOGIES 
No menciona les diferents 
metodologies emprades. 

Descriu i reflexiona  pel damunt, les 
diferents metodologies emprades. 

Descriu i reflexiona sobre les diferents 
metodologies emprades. 

Descriu i reflexiona amb detalls i 
riquesa sobre les diferents 
metodologies emprades. 

MESURES PER 
AFAVORIR EL  
PLURILINGÜÍSME 

No coneix les mesures que s’apliquen 
a l’escola per afavorir el 
plurilingüisme. 

Coneix a nivell general les mesures 
que s’apliquen a l’escola per afavorir 
el plurilingüisme. 

Coneix amb detall mesures que 
s’apliquen a l’escola per afavorir el 
plurilingüisme. 

Analitza i comenta amb detall les 
mesures que s’apliquen a l’escola per 
afavorir el plurilingüisme. 

APRENENTATGE i 
AVALUACIÓ 

No coneix les accions planificades al 
centre per revisar les qüestions 
relacionades amb l’aprenentatge i 
l’avaluació 

Coneix algunes accions planificades al 
centre per revisar les qüestions 
relacionades amb l’aprenentatge i 
l’avaluació 

Coneix les accions planificades al 
centre per revisar les qüestions 
relacionades amb l’aprenentatge i 
l’avaluació 

Descriu totes les accions planificades 
al centre per revisar les qüestions 
relacionades amb l’aprenentatge i 
l’avaluació 

RELACIÓ AMB LES 
FAMÍLIES 

No descriu les relacions existents 
entre el centre i les famílies i no 
proposa accions viables i efectives per 
optimitzar l’actual situació. 

Explica algunes relacions existents 
entre el centre i les famílies i proposa 
accions no viables i efectives per 
optimitzar l’actual situació. 

Explica les relacions més importants 
existents entre el centre i les famílies i 
proposa accions per optimitzar 
l’actual situació. 

Explica amb detall totes les relacions 
existents entre el centre i les famílies i 
proposa accions viables i efectives per 
optimitzar l’actual situació. 

 
3. ÀMBITS AULA i MESTRES 

COORDINACIÓ 
PROFESSIONAL 

No identifica les accions que realitza 
el centre per afavorir la coordinació 
professional. 

Identifica algunes accions que realitza 
el centre per afavorir la coordinació 
professional. 

Descriu les accions que realitza el 
centre per afavorir la coordinació 
professional. 

Reflexiona i valora les accions que 
realitza el centre per afavorir la 
coordinació professional. 

CONTEXT: COM 
ÉS L’AULA? 

Realitza una descripció de l’aula 
pobre, on no destaquen els elements 
més significatius i peculiars. 

Descriu les característiques més 
importants de l’aula de forma 
desorganitzada i no destaca detalls 
significatius ni analitza la importància 
d’aquests trets en l’acció educativa. 

Descriu algunes característiques de 
l’aula a nivell físic i humà, analitzant la 
importància d’aquests trets en l’acció 
educativa. 

Descriu les característiques més 
importants de l’aula a nivell físic i 
humà, destacant detalls significatius i 
analitzant la importància d’aquests 
trets en l’acció educativa. 

4. DESCRIPCIÓ 
DEL TREBALL DEL 

Descriu de forma desorganitzada i 
desordenada algunes tasques que fa 

identifica de forma descriptiva 
algunes tasques que fa el mestre en 

identifica de forma descriptiva les 
tasques que fa en relació als alumnes, 

identifica de forma descriptiva i 
reflexiva les tasques que fa en relació 
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MESTRE el mestre en relació als alumnes, a les 
famílies, amb els companys i com a 
membre d’una institució.  

relació als alumnes, a les famílies, 
amb els companys i com a membre 
d’una institució.  

a les famílies, amb els companys i 
com a membre d’una institució. 
Analitza la importància i la viabilitat 
de cada acció. 

als alumnes, a les famílies, amb els 
companys i com a membre d’una 
institució. Analitza la importància i la 
viabilitat de cada acció. 

5. DESCRIPCIÓ 
D’ACTUACIONS 
DEL MESTRE 

Descriu de forma incorrecta les tres 
situacions excepcionals de la tasca 
docent. En els arguments hi falta 
reflexió i consistència i hi fa una 
valoració subjectiva. 

Descriu de forma correcta les tres  
situacions excepcionals de la tasca 
docent. En els arguments hi ha 
referències vagues de documents 
normatius del centre/institucionals. 

Descriu, analitza i reflexiona de forma 
correcta les tres situacions 
excepcionals de la tasca docent. En 
els arguments hi relaciona documents 
normatius del centre/institucionals. 

Descriu, analitza i reflexiona de forma 
elaborada les tres situacions 
excepcionals de la tasca docent. En 
els arguments hi relaciona amb 
encert documents normatius del 
centre/institucionals. 

3.3. SEQUENCIA 
DIDÀCTICA 

Planifica una seqüència didàctica 
complerta sense seguir el model i les 
pautes del Departament 
d’Ensenyament. Hi ha moltes errades 
en aspectes formals i de contingut: 
objectius, continguts, activitats, 
criteris, metodologia, etc. 

Planifica una seqüència didàctica amb 
errors seguint el model i les pautes 
del Departament d’Ensenyament de 
forma correcta. Hi ha algunes errades 
en aspectes formals i de contingut: 
objectius, continguts, activitats, 
criteris, metodologia, etc. 

Planifica una seqüència didàctica 
complerta seguint el model i les 
pautes del Departament 
d’Ensenyament de forma realista. No 
hi ha errades en cap aspecte formal: 
Objectius, continguts, activitats, 
criteris, metodologia, etc. 

Planifica una seqüència didàctica 
brillant seguint el model i les pautes 
del Departament d’Ensenyament de 
forma realista i creativa. Redacta bé 
tot els aspectes formals i de 
contingut: Objectius, continguts, 
activitats, criteris, metodologia, etc. 

No executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra poca 
competència per gestionar 
l’aprenentatge i el grup. Manca 
reflexió i avaluació després de 
realitzar l’activitat. 

Executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra poca flexibilitat i 
capacitat d’adaptació a les situacions 
que es troba. Ha de reflexionar i 
avaluar l’activitat per millorar. 

Executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra certa flexibilitat i 
capacitat d’adaptació a les situacions 
previstes i imprevistes. Reflexiona i 
avalua correctament l’activitat. 

Executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra flexibilitat i 
capacitat d’adaptació a les situacions 
previstes i imprevistes. Reflexiona i 
avalua de forma brillant l’activitat 
realitzada. 

 
4. CONCLUSIONS i PROPOSTES DE MILLORA 

CONCLUSIONS 

No ha gestionat adequadament les 
dades que ha obtingut ni treu 
conclusions de manera coherent. 
Falta raonament i reflexió. 
No ha incorporat elements de millora 

Ha de millorar les dades que ha 
obtingut i treu conclusions de manera 
correcta. Podia haver tret conclusions 
més reflexives. Hi ha pocs elements 
de millora o prospectiva. 

Gestiona correctament les dades que 
ha obtingut i treu conclusions de 
manera reflexiva i coherent. Ha 
treballat i s’ha esforçat en assolir 
conclusions elaborades. Hi ha 

Ha gestionat de manera brillant les 
dades que ha obtingut i ha obtingut 
conclusions interessants, elaborades i 
ha realitzant aportacions brillants al 
projecte. Hi ha elements de millora 
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o de prospectiva. elements de millora o prospectiva. significatius o prospectiva justificats 
amb la continuïtat del treball. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Les referències són incomplertes i 
irrellevants. Ha mostrat dificultats en 
gestionar la bibliografia i no 
acompleix els requisits APA. 

Presenta bibliografia pertinent, 
malgrat es detecten alguns errors en 
les referències APA. 

Presenta bibliografia recent i 
pertinent i fa una bona gestió, 
complint  els requisits de les normes 
APA. 

La bibliografia aportada és molt 
actualitzada i pertinent i ha estat ben 
seleccionada.  Compleix tots els 
requisits de les normes APA. 

ANNEXOS 

No ha incorporat cap document als 
annexos, per tant hi ha aspectes del 
treball que queden incomplerts. La 
informació dels annexos no ha estat 
anunciada enlloc del document. 

Ha incorporat algun document als 
annexos tot i que no queda complert. 
La informació dels annexos no ha 
estat anunciada enlloc del document. 

Ha incorporat documents als annexos 
que milloren la comprensió del 
treball. La informació d’alguns dels 
annexos ha estat anunciada en algun 
lloc del document. 

Ha incorporat als annexos documents 
que enriqueixen de manera evident el 
treball i resulten significatius. La 
informació de tots els annexos ha 
estat anunciada en algun lloc del 
document. 

 
 
 
 
 
 

 
2. EL SEGUIMENT DEL PRÀCTICUM 
(nota màxima de tot l’apartat: 2 punts) 

 
INDICADORS DEFICIENT                                 (NOTA 0-3) FLUIX                                   (NOTA 4-6) BÉ                                        (NOTA 7-8) MOLT BÉ                           (NOTA 9-10) 

PLA DE TREBALL No ha presentat el Pla de Treball. 
Li ha costat molt realitzar el Pla de 
Treball, tot i l’ajut i suport del tutor. El 
seu producte ha estat fluix. 

En l’elaboració del Pla de Treball ha 
necessitat ajut del tutor per superar 
algunes dificultats. 

La elaboració del Pla de Treball ha 
estat autònoma, i ha aportat accions 
creatives i contextualitzades. 

DIARI DE CAMP No ha realitzat el Diari de Camp. 
Ha realitzat (no de forma complerta) 
el Diari de Camp, i no ha estat un 

Ha realitzat amb correcció el Diari de 
Camp, de la seva estada al centre i ha 

Ha realitzat el Diari de Camp, amb 
detalls significatius de la seva estada 
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instrument de consulta i reflexió. esdevingut un instrument de 
consulta. 

al centre i ha esdevingut un 
instrument de consulta i reflexió. 

TUTORIES 
No ha participat de les tutories 
organitzades. 

Assisteix, com a mínim al 50% de les 
tutories i la seva actitud ha estat 
correcta. 

Assisteix, com a mínim al 80% de les 
tutories i la seva actitud ha estat 
correcta. 

Assisteix al 100% de les tutories i la 
seva actitud ha estat constructiva i 
participativa. 

ASSISTÈNCIA 
SEMINARIS 

Assisteix a menys del 50%% dels 
seminaris organitzats a la FCEP. 

Assisteix, com a mínim, al 50% dels 
seminaris organitzats a la FCEP. 

Assisteix, com a mínim, al 80% dels 
seminaris organitzats a la FCEP. 

Assisteix al 100% dels seminaris 
organitzats a la FCEP. 

 

 

Aquesta rúbrica suposa un 60% de l’avaluació de l’estudiant, al 
què cal afegir el 40% que valora el tutor del centre educatiu. 

 
 
 

MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES DEF FLU BÉ MLB 

DOCUMENT · · · · 

INTRODUCCIÓ, JUSTIF · · · · 

CONTEXT: CENTRE · · · · 

CONTEXT: ETAPA · · · · 

CONTEXT: AULA · · · · 

FAMÍLIA i ESCOLA · · · · 

 TREBALL DEL MESTRE · · · · 

ACTUACIONS MESTRE · · · · 

PLANIF, EXEC i INTERVENCIÓ · · · · 

CONCLUSIONS     

BIBLIOGRAFIA     

ANNEXOS     
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SEGUIMENT DEL PRÀCTICUM DEFI FLUI BÉ MLB 

PLA DE TREBALL · · · · 

DIARI DE CAMP · · · · 

TUTORIES · · · · 

ASSISTÈNCIA SEMINARIS · · · · 
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ANNEX 7: RUBRICA del PRACTICUM II DELS GRAUS de MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL i 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

1. LA MEMÒRIA DE PRACTIQUES  
(A valorar pel tutor de la FCEP i la nota màxima de tot l’apartat és 4 punts) 

 
INDICADORS DEFICIENT                                 (NOTA 0-3) FLUIX                                   (NOTA 4-6) BÉ                                        (NOTA 7-8) MOLT BÉ                           (NOTA 9-10) 

DOCUMENT 
(aspectes formals) 

FORMAT i 
JUSTIFICACIÓ 

No segueix les normes de format de 
la FCEP. El document no està 
justificat. No s’indiquen els motius 
que han portat a la seva realització i 
la lectura és monòtona i feixuga 

Li falta seguir les normes de format 
de la FCEP. El document està poc 
justificat. S’indiquen els motius però 
els arguments són poc clars. La 
lectura aporta poques dades 
significatives 

Segueix les normes de format de la 
FCEP. El document està ben justificat. 
Els motius que l’ han portat a la 
realització estan ben explicats i 
argumentats i la lectura del document 
resulta interessant. 

Respecta absolutament totes les 
normes de format de la FCEP. El 
document està justificat i explicat de 
forma excel·lent, i la lectura resulta 
original i molt interessant. 

 

PRESENTACIÓ DEL 
TREBALL 

La introducció no presenta 
adequadament el tema. El treball no 
està indexat. 

La introducció presenta el tema de 
manera confusa. Hi ha alguna errada 
a l’índex. 

La introducció presenta correctament 
el tema. L’índex és clar. 

La introducció presenta de forma 
brillant el tema. L’índex és molt clar, 
respecta la numeració. 

PLANIFICACIÓ DE 
LA INTERVENCIÓ 
EDUCATIVA 

Planifica una seqüència didàctica 
sense seguir el model i les pautes del 
Departament d’Ensenyament. Hi ha 
moltes errades en aspectes formals i 
de contingut: objectius, continguts, 
activitats, criteris, metodologia, etc. 

Planifica una seqüència didàctica amb 
alguns errors seguint el model i les 
pautes del Departament 
d’Ensenyament de forma correcta. Hi 
ha algunes errades en aspectes 
formals i de contingut: objectius, 
continguts, activitats, criteris, 
metodologia, etc. 

Planifica una seqüència didàctica 
complerta seguint el model i les 
pautes del Departament 
d’Ensenyament de forma realista. No 
hi ha errades en cap aspecte formal: 
Objectius, continguts, activitats, 
criteris, metodologia, etc. 

Planifica una seqüència didàctica 
brillant seguint el model i les pautes 
del Departament d’Ensenyament de 
forma realista i creativa. Redacta bé 
tot els aspectes formals i de 
contingut: Objectius, continguts, 
activitats, criteris, metodologia, etc. 

EXECUCIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ 
EDUCATIVA 

No executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra poca 
competència per gestionar 
l’aprenentatge i el grup. Manca 

Executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra poca flexibilitat i 
capacitat d’adaptació a les situacions 
que es troba. Ha de reflexionar i 

Executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra certa flexibilitat i 
capacitat d’adaptació a les situacions 
previstes i imprevistes. Reflexiona i 

Executa la seqüència didàctica 
planificada i mostra flexibilitat i 
capacitat d’adaptació a les situacions 
previstes i imprevistes. Reflexiona i 
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reflexió i avaluació. avaluar l’activitat per millorar. avalua correctament l’activitat. avalua de forma brillant l’activitat. 

REFLEXIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ 
EDUCATIVA 

No reflexiona sobre el treball realitzat 
i li costa acceptar els suggeriments i 
crítiques. 

Li costa reflexionar, tot i que al final, 
amb l’ajut del tutor aconsegueix 
analitzar sobre la tasca realitzada 

Necessita suport del tutor per 
adonar-se del treball realitzat i li costa 
proposar accions de millora. 

Reflexiona de forma autònoma i 
crítica sobre el treball fet i proposa 
accions de millora sobre la seqüencia 
didàctica. 

PROJECTE INNOV  
/ SINGULAR DEL 
CENTRE 

Identifica un projecte singular i 
innovador tot i que li manca 
aprofundir-hi. 

Descriu el projecte singular i 
innovador del centre però no el 
relaciona amb les seves necessitats. 

Descriu el projecte singular i 
innovador del centre i el relaciona 
amb les seves necessitats  

Descriu amb detall i riquesa el 
projecte singular i innovador del 
centre i fa una anàlisi acurada. 

CONCLUSIONS 

No ha gestionat adequadament les 
dades que ha obtingut ni treu 
conclusions de manera coherent. 
Falta raonament i reflexió. 
No ha incorporat elements de millora 
o de prospectiva.  

Ha gestionat adequadament les dades 
que ha obtingut i treu conclusions de 
manera correcta. Podia haver tret 
conclusions més reflexives. Hi ha pocs 
elements de millora o prospectiva. 

Gestiona correctament les dades que 
ha obtingut i treu conclusions de 
manera reflexiva i coherent. Ha 
treballat i s’ha esforçat en assolir 
conclusions elaborades. Hi ha 
elements de millora o prospectiva. 

Ha gestionat de manera brillant les 
dades que ha obtingut i ha obtingut 
conclusions interessants, elaborades i 
ha realitzant aportacions brillants al 
projecte. Hi ha elements de millora 
significatius o prospectiva justificats. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Les referències són incomplertes i 
irrellevants. Ha mostrat dificultats en 
gestionar la bibliografia i no 
acompleix els requisits APA. 

Presenta bibliografia pertinent, 
malgrat es detecten alguns errors en 
les referències APA. 

Presenta bibliografia recent i 
pertinent i fa una bona gestió, 
complint  els requisits de les normes 
APA. 

La bibliografia aportada és molt 
actualitzada i pertinent i ha estat ben 
seleccionada.  Compleix tots els 
requisits de les normes APA. 

ANNEXOS 

No ha incorporat cap document als 
annexos, per tant hi ha aspectes del 
treball que queden incomplerts. La 
informació dels annexos no ha estat 
anunciada enlloc del document. 

Ha incorporat algun document als 
annexos tot i que no queda complert. 
La informació dels annexos no ha 
estat anunciada enlloc del document. 

Ha incorporat documents als annexos 
que milloren la comprensió del 
treball. La informació d’alguns dels 
annexos ha estat anunciada en algun 
lloc del document. 

Ha incorporat als annexos documents 
que enriqueixen de manera evident el 
treball i resulten significatius. La 
informació de tots els annexos ha 
estat anunciada en algun lloc del 
document. 

 
 

2. EL SEGUIMENT DEL PRÀCTICUM 
(nota màxima de tot l’apartat: 2 punts) 
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PLA DE TREBALL No ha presentat el Pla de Treball. 
Li ha costat molt realitzar el Pla de 
Treball, tot i l’ajut i suport del tutor. El 
seu producte ha estat fluix. 

En l’elaboració del Pla de Treball ha 
necessitat ajut del tutor per superar 
algunes dificultats. 

La elaboració del Pla de Treball ha 
estat autònoma, i ha aportat accions 
creatives i contextualitzades. 

DOSSIER 
D’APRENENTAT-
GE 

No ha realitzat o no ha lliurat el 
Dossier d’aprenentatge 

Ha realitzat (no de forma complerta) 
el Dossier d’aprenentatge, i no ha 
estat un instrument de consulta i 
reflexió per la memòria. 

Ha realitzat amb correcció el Dossier 
d’aprenentatge amb evidències de la 
seva estada al centre i ha esdevingut 
un instrument de consulta. 

Ha realitzat el Dossier 
d’aprenentatge, amb detalls 
significatius de la seva estada al 
centre i ha esdevingut un instrument 
de consulta i reflexió. 

TUTORIES 
No ha participat de les tutories 
organitzades. 

Assisteix, com a mínim al 50% de les 
tutories i la seva actitud ha estat 
correcta. 

Assisteix, com a mínim al 80% de les 
tutories i l’actitud ha estat correcta. 

Assisteix al 100% de les tutories i la 
seva actitud ha estat constructiva i 
participativa. 

COL·LABORACIÓ 
EN PROJECTES 
INNOV / SINGUL 

No ha participat ni ha col·laborat en 
cap Projecte del centre. 

Ha participat en algun Projecte 
singular de centre i la seva actitud ha 
estat en tot moment de col·laboració. 

Ha participat en els  Projectes i 
accions en el que centre intervé. La 
seva actitud ha estat de col·laboració. 

Ha participat i ha proposat Projectes 
singulars i pedagògics del/al centre. 
La seva actitud ha estat innovadora. 

ASSISTÈNCIA 
SEMINARIS 

Assisteix a menys del 50% dels 
seminaris organitzats a la FCEP. 

Assisteix, com a mínim, al 50% dels 
seminaris organitzats a la FCEP. 

Assisteix, com a mínim, al 80% dels 
seminaris organitzats a la FCEP. 

Assisteix al 100% dels seminaris 
organitzats a la FCEP. 

 
 

Aquesta rúbrica suposa un 60% de l’avaluació de l’estudiant, al 
què cal afegir el 40% que valora el tutor del centre educatiu. 

 

MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES DEF FLU BÉ MLB 

DOCUMENT · · · · 

INTRODUCCIÓ, JUSTIF · · · · 

PLANIFICACIÓ DE LA INTERVEN · · · · 
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