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  PART 1: EL PRÀCTICUM 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
En els plans d’estudis dels 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 del 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. 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 els 
centres educatius, 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. 
 
 

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 controlar i fer el seguiment dels procés educatiu 
d’ensenyament-aprenentatge, actuant i reflexionant des de la pràctica. 
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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: 
 

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 i psicomotora 
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. 
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. 
 

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. 
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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 docent. Adquirir 
hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu. 
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. 

 

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. 

 

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 TEMPORAL 
 
 

CURS  
 

MODALITAT 

CRÈDITS HORES DIES 
CENTRE TREBALL 

PERSONAL 
 

TOTAL 

3r INF/PRIM 21 360 165 525 60 

4t INF/PRIM 21 360 165 525 60 

 
- 

 Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril 

3r 
curs 

                              

4t 
curs 

                              

             
 3r curs: Segon quadrimestre 
 4t curs: Primer quadrimestre 
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Per poder realitzar el pràcticum de 3r curs, s’ha de tenir un 40% dels crèdits del grau 
aprovats (96). 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 (120) i també el pràcticum de 3r curs aprovat. 
No es pot realitzar el pràcticum de 4t curs sense tenir superat l’anterior. 
 
El centres educatius en els que es podran realitzar els diferents períodes de pràcticum seran 
aquells que el Departament d’Educació ha acreditat com a centres formadors, ubicats a la 
província de Tarragona i Terres de l’Ebre. També s’oferiran centres de la Zona Escolar Rural 
(ZER) de l’Alt Penedès. 
 
Els estudiants del grau d’educació infantil podran realitzar el pràcticum en centres de 0-3 
(llars d’infants o escoles bressol) i en centres de 3-6 (escoles). Almenys un dels 2 pràcticums 
s’haurà de realitzar obligatòriament al segon cicle (3-6). 
 
Els estudiants del grau de primària podran realitzar el pràcticum en centres de 6-12, o 
aquells centres pels que el Departament d’Educació accepti com a lloc de treball a mestres 
de primària: centres de formació de persones adultes, alguns centres de secundària, etc. 
 
També, de forma excepcional, es podrà realitzar el pràcticum de 3r i 4rt curs dins dels 
convenis de mobilitat, i en centres de característiques excepcionals i diferents com per 
exemple: (Camp d’aprenentatge del Tarragonès, Jigsaw British School del Catllar, etc.) 
 
El centre educatiu on l’estudiant realitzarà l’estada del pràcticum de 3r curs ha de ser 
diferent que el del pràcticum de 4t 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 de primer grau 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).  
 
La comissió de Pràcticum valorarà els casos excepcionals motivats per causes sobrevingudes 
(malalties, accidents, etc.) en què, per tal d’acabar els estudis, un estudiants necessiti fer els 
dos pràcticums en un mateix curs acadèmic en períodes diferents als establerts en la norma 
general. 
 
 

6. FUNCIONS DELS AGENTS 
 
A continuació es descriuen les funcions I responsabilitats dels diferents agents que 
intervenen en el desenvolupament de les pràctiques de l’estudiant d’Educació al centre 
escolar. 
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FASE 1: SESSIONS D’ACOLLIDA ALS CENTRES 

ESTUDIANT 
EL COORDINADOR 

DEL CENTRE 

EL TUTOR DEL 

CENTRE 

EL TUTOR DE LA 

UNIVERSITAT 

EL RESPONSABLE 

D’ENSENYAMENT 

- 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 l’estudiant 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 

ESTUDIANT 
EL COORDINADOR 

DEL CENTRE 

EL TUTOR DEL 

CENTRE 

EL TUTOR DE LA 

UNIVERSITAT 

EL RESPONSABLE 

D’ENSENYAMENT 

- Intervenir 

progressivament 

a l’aula amb la 

supervisió del 

tutor o la tutora i 

el seguiment i 

reflexió del tutor 

o la tutora del 

grau. 

- Dissenyar i 

portar a la 

pràctica les 

seqüències de 

- Facilitar espais i 

temps per poder 

analitzar situacions 

d’aprenentatge i de 

gestió d’aula i de 

centre. 

- Seguiment del 

pràcticum. 

- Acordar les 

intervencions de 

l’alumnat del 

pràcticum i 

reflexionar-hi. 

- Facilitar els 

criteris per a la 

selecció de 

continguts i la 

proposta de 

materials per 

realitzar les 

activitats i 

- Facilitar la formació 

didàctica i 

pedagògica en el 

disseny de les 

seqüències de 

programació. 

- Facilitar la recerca 

de materials idonis 

per treballar a l’aula. 

- Facilitar la 

preparació de les 

seqüències 

didàctiques en 

- Seguiment del 

pràcticum. 

- Facilitar les eines 

de comunicació 

perquè l’estudiant 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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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) 

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. 

- Facilitar espais i 

temps de reflexió 

conjunta entre el 

tutor o la tutora 

del centre i 

l’alumnat de 

pràcticum. 

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. 

 

- Motivar 

l’estudiant 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. 

 

 

FASE 3: PRÀCTIQUES D’INTERVENCIÓ AUTÒNOMA 

ESTUDIANT 
EL COORDINADOR 

DEL CENTRE 

EL TUTOR DEL 

CENTRE 

EL TUTOR DE LA 

UNIVERSITAT 

EL RESPONSABLE 

D’ENSENYAMENT 

- Planificar, portar 

a terme, fer el 

seguiment i 

l’avaluació de 

seqüències 

didàctiques de 

manera cada 

vegada més 

autònoma. 

-Utilitzar un dossier 

electrònic per 

ubicar els 

documents que 

mostrin el seu 

aprenentatge, 

estructurant les 

seves produccions, 

reflexions i 

propostes de 

- 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 millorar i 

com ho farien. 

- Fer reflexionar a 

l’alumnat sobre el 

procés que es dur a 

terme,. 

- valorar l’aplicació 

de la seqüència 

didàctica que 

l’estudiant del 

pràcticum ha 

desenvolupat a 

classe: el 

contingut, les 

activitats, la gestió 

del grup classe, la 

participació de 

l’alumnat i 

l’avaluació.  

- Fer un seguiment 

del disseny i 

aplicació de la 

seqüència 

didàctica. 

- Reflexionar al 

voltant de les 

intervencions de 

l’alumnat de 

pràctiques. 

- Acompanyar-los 

en l’elaboració del 

treball final de 

pràcticum. 

- 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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millora. 

- Participar en les 

reunions del 

centre. 

- Reflexió 

compartida (tutoria 

i grup ) 

 

FASE 4: FINAL DEL PRÀCTICUM 

ESTUDIANT 
EL COORDINADOR 

DEL CENTRE 

EL TUTOR DEL 

CENTRE 

EL TUTOR DE LA 

UNIVERSITAT 

EL RESPONSABLE 

D’ENSENYAMENT 

- Elaborar una 

memòria 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. 

  - 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. 

 

 

 
 

7. ACTIVITATS PER REALITZAR  
 
Les activitats que haurà de fer l’estudiant 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. 
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Les tasques que l’estudiant en pràctiques realitzarà a l’escola i a l’entorn paral·lel de la 
Facultat estan organitzades en 2 fases: 
 

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. 

 Presentar-se a l’escola (equip directiu, mestres tutors i tutores), i concretar el pla de 
treball individual de cada 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 seqüències didàctiques fonamentades i contextualitzades 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. 
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 L’alumnat de la URV en cap moment no pot assumir les responsabilitats pròpies del 
professorat dels centres. 

 
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’estudiant. 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. 

 
 

8. SEGUIMENT  
 
Els tutors de la Facultat es reuniran periòdicament, 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.  
 
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 que hauran de realitzar els 
estudiants en la seva estada.  
 
Una última visita, durant el 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 obligatòries, el professorat tutor de la Facultat farà totes les visites 
que consideri necessàries al centre educatiu. 
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Les tasques que haurà de fer l’alumnat de 3r curs en el seu període de pràcticum són: 
 

TASQUES DE TERCER CURS 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 QUART CURS 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’estudiant, s’han de tenir en compte les accions 
corresponents: 
 

TERCER  
CURS 

ACCIONS 

 
QUART  
CURS 

ACCIONS 

 Observar 

 Diagnosticar 

 Identificar 

 Intervenir 

 Reflexionar 

 Intervenir 

 Reflexionar 

 Avaluar 

 Investigar 

 innovar 

 
 
La valoració externa de les pràctiques es realitzarà partint de les dimensions competencials 
següents: 
 

Dimensió 1. Col·laborar 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. 
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Dimensió 2. 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. 
 
Dimensió 3. Investigar i innovar en un context: reflexionar, analitzar, investigar, fer 
recerca per descobrir, avaluar, demostrar i millorar l’àmbit o el context en concret. 

 
 

9. LA MEMÒRIA 

  
En el termini fixat l’estudiant lliura al tutor una memòria on s’evidencien els resultats 
d’aprenentatge. L'extensió màxima del treball és de 22.000 paraules (equivalent a 60 
pàgines lletra Times New Roman o similar, 12 punts, interlineat d’1,5 i marges de 2,5). 
 
Es recomana imprimir a doble cara, enquadernar amb espiral i evitar els colors quan no 
siguin necessaris. Cal lliurar una còpia a l’espai moodle, en la tasca específica preparada a tal 
efecte. 
 
Per les referencies i cites cal emprar 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). 
 
 

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 orientativa, 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 
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 Tipologia de centre 

 Professorat 

 Professorat novell / experimentat 

 Documents de centre 
 
2.2. MESURES i SUPORTS PER L’INCLUSIÓ 

 Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) 

 Alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) 

 Alumnes nouvinguts 

 Alumnes amb altes capacitats 

 Mesures i suports universals, addicionals i intensius. 
 
2.3. METODOLOGIES 

 Metodologia de l’escola/etapa/cicle 

 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 
 
2.6. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 Reunions grupals i 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. 
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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.) 

 
 

 
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.   

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

 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 

 
3. PROJECTE D’INNOVACIÓ. 
Descripció i valoració global del projecte d’innovació o projecte singular del centre educatiu 
on ha col·laborat l’estudiant. (extensió màx. de 2 pàgines). 
 
4. CONCLUSIONS 
Síntesi de la intervenció en relació al context i a llurs necessitats, i en relació també als 
aprenentatges com a docent que planifica, desenvolupa i avalua seqüències didàctiques i/o 
unitats didàctiques, tot investigant i innovant en llur pràctica docent.   
 
 

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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5. BIBLIOGRAFIA 
 
6. ANNEXOS 

 
 

→ S’aconsella lliurar una còpia de la memòria a l’escola a través de la Direcció  
o de la tutoria d’aula com a mostra de respecte i gratitud per l’acolliment. 

 

 
La memòria ha de tenir també una portada (amb els requisits identificatius) i un índex 
seguint les indicacions de la normativa oficial de la URV. 
 

 
10. AVALUACIÓ 

 
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: 
 

ESCOLA 
50% 

 L’estada al centre de pràctiques, avaluada pel tutor o la 
tutora del centre educatiu 

FACULTAT 
50% 

 El seguiment de les pràctiques (pla de treball, diari de camp, 
tutories, dossiers…) i la memòria de pràctiques 
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PART 2: TREBALL DE FINAL DE GRAU 

 
11. INTRODUCCIÓ 
 
El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura de caràcter globalitzador orientada a la 
integració de les competències associades al títol. Per tant, té com a finalitat afavorir que 
l’estudiant consolidi el marc competencial recollit a les directrius dels graus d’Educació 
(Ordres ECI/3854/2007 i ECI/3857/2007). 
 
Situat al final de la titulació, el TFG té com a objectius garantir l’assoliment de les 
competències professionalitzadores del futur mestre i palesar la capacitat d’autoregulació 
conreada al llarg de la formació, així com conscienciar sobre les pròpies necessitats 
enfocades a la pràctica docent.  
 
Més específicament, el TFG consisteix en el desenvolupament d’un projecte de recerca i 
anàlisi orientat a la millora de la pràctica escolar, amb una vinculació preferentment directa 
amb el Pràcticum II sota la direcció d’un tutor. Aquest projecte, d’acord amb el pla d’estudis 
vigent, és de naturalesa obligatòria, compta amb una càrrega lectiva de 9 crèdits ECTS i llur 
realització es preveu per al quart curs de la titulació i, en tot cas, havent superat 168 crèdits 
de la mateixa.  
  
 

12. MARC COMPETENCIAL  
 
Ha de ser evident, tant per a l’estudiant com per al professorat tutor, que l’estudiant del TFG 
ha d’haver assolit el conjunt de les competències que conformen el grau. Partint d’aquesta 
premissa, l’avaluació del TFG es focalitza especialment en aquestes vuit competències 
(quatre d’específiques per a cada grau, dues de transversals i dues de nuclears compartides), 
que donen cabuda a l’especialització del TFG en la menció que cursi l’estudiant si així ho 
decideix.  
 
A banda, cal remarcar que aquest marc d’avaluació ha de ser entès amb prou flexibilitat 
perquè les peculiaritats de cada treball ampliïn el cos preferent de competències avaluables.  
 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
o A1. Conèixer les àrees curriculars de l’educació primària, la seva relació 

interdisciplinària, els criteris d’avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn 
dels procediments d’ensenyament i aprenentatge respectius. 

o A2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d’ensenyament i aprenentatge, tant 
individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. 
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o 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. 

o A10. Reflexionar sobre les pràctiques a l’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. 
 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL 
o A1. Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d’avaluació de l’educació 

infantil. 
o 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. 

o A3. Dissenyar i regular espais d’aprenentatge en contextos de diversitat que 
atenguin les necessitats educatives singulars dels estudiants, la igualtat de gènere, 
l’equitat i el respecte als drets humans. 

o A11. Reflexionar sobre les pràctiques a l’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. 
 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
o B3. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. 
o B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en 

públic o en àmbits tècnics concrets. 
 

COMPETÈNCIES NUCLEARS 
o C3. Gestionar la informació i el coneixement. 
o C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües 

oficials de la URV. 
 
 

13. REQUISITS FORMALS DEL TFG 

L’assignatura del TFG és anual. L’activitat acadèmica s’inicia al setembre, conjuntament amb 
la preparació del Pràcticum II. Inclou un procés de tutoria que es desenvolupa al llarg del 
curs, i finalitza amb el dipòsit del treball i la defensa pública en els darrers mesos del curs, en 
convocatòria única segons la normativa establerta per la FCEP i la URV.  
 
Per a matricular el TFG cal haver superat 168 crèdits de la titulació. 

 
L’estudiant pot sol·licitar l’avançament o endarreriment de la convocatòria d’avaluació, 
seguint el procediment i calendari anunciats per la FCEP. 
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CARACTERÍSTIQUES FORMALS  

IDIOMA: El treball pot estar escrit i defensat en català, en castellà, i també en anglès per 
a demostrar la competència nuclear C1. 
 
EXTENSIÓ: L'extensió mínima del treball és d’11.000 paraules (equivalent a 30 pàgines 
lletra Times New Roman, 12 punts, interlineat d’1,5 i marges de 2,5) i la màxima de 60 
pàgines (més els annexos). 
 
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). 

 

14. CONTINGUTS I ÀMBITS 
 
El contingut del TFG ha de correspondre a un dels dos àmbits següents:  

1. Anàlisi i proposta de millora de la pràctica escolar 
2. Col·laboració amb línies de recerca escolar  

 

ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA DE LA PRÀCTICA ESCOLAR 
 

 

Amb aquest àmbit es pretén: 

 Detectar un focus de millora (en un àmbit temàtic) a partir de l’anàlisi d’una 
realitat concreta.  

 Proposar i dissenyar accions orientades a la millora educativa. 

 Extreure’n conclusions.  
  

Es pretén iniciar l’estudiant, de manera sistemàtica i planificada, a la recerca relacionada 
directament amb la pràctica docent, tot aprofitant, encara que de manera flexible, 
l’explotació de l’estada al centre durant el Pràcticum II. Aquest treball ha de permetre 
comprovar en quina mesura l’acció docent es nodreix de la millora que pot oferir la 
investigació sistemàtica a l’aula, i viceversa. A més d’afanys relacionats amb la generació de 
coneixement, es persegueix que l’alumnat sigui capaç enfrontar-se als requeriments d’una 
recerca formal, teòricament fonamentada i metodològicament vàlida, desenvolupada en el 
seu context de treball més proper (les aules i els centres educatius) i analitzant tots els 
àmbits d’acció docent (docència, treball conjunt i coordinació, gestió, relació amb l’entorn, 
etc.), amb propostes de mesures de millora.  
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COL·LABORACIÓ AMB LÍNIES DE RECERCA ESCOLAR  
 

 

Malgrat els reptes organitzatius inherents que suposa, una de les possibilitats que sorgeix 
d’aquest enfocament del TFG és la col·laboració amb línies de recerca actives i oficialment 
reconegudes de la URV i afins als estudis de Grau en Educació Infantil i Grau en Educació 
Primària. Les temàtiques dels TFG en aquest àmbit de recerca escolar han de ser ajustades a 
les que es desenvolupen als plans de formació permanent del professorat i les llicències 
retribuïdes, i en general han de cooperar amb el coneixement per a l’èxit i les competències 
escolars. Implica una sistematització i planificació de la recerca relacionada directament 
amb necessitats escolars actuals.  
 
Aquest treball ha de permetre comprovar la importància de la recerca en els àmbits 
educatius, aprendre metodologies i tècniques d’anàlisis i col·laborar amb professionals de la 
recerca. Tot i que s’hi relaciona preferentment amb els espais d’educació formal, també pot 
implicar l’alumnat en projectes dedicats a l’educació no formal per tal que ampliï les 
possibilitats de futura inserció professional. En tot cas, cal que els grups de recerca afins als 
objectius formatius dels estudis dels Graus d’educació de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia (FCEP) es postulin com a tutors del TFG, presentin un pla de treball 
per als graus d’Educació Infantil o d’Educació Primària i es comprometin a aportar formació i 
tutorització total del TFG, incloent-hi la defensa i aprovació del treball davant del tribunal.  
 

 
 

15. LLIURAMENT 
 
L’estudiant desenvolupa la seva recerca amb l’assessorament i orientació d’un tutor assignat 
per la facultat. El màxim responsable de l’elaboració del treball és l’estudiant què pren les 
decisions més importants de la seva investigació. 
 
Quan l’estudiant dona per acabat el seu treball, el lliura al tutor i pot procedir, llavors, al 
dipòsit del Treball Fi de Grau i del resum executiu en document PDF a l’espai del Campus 
Virtual destinat a tal efecte, en el termini establert prèviament. 
 
El tutor l’avaluarà el TFG i si el dona per aprovat, , l’estudiant pot preparar la seva defensa 
pública davant del Tribunal, què és el responsable de avaluar, els següents aspectes: 
 

·         El resum executiu 
·         La presentació 

o   Comunicació de la investigació realitzada 
o   Suport digital i/o altres materials 
o   Respostes a les preguntes 

 
 
 
 



Guia de Pràcticum i TFG dels graus d’educació infantil i educació primària 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. URV 

23 

 

 

16. TIPUS i ESTRUCTURA 
 
El TFG ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant.  
 

TEMA D’INVESTIGACIÓ 
El tema d’investigació el tria i decideix l'estudiant. Es considera normal que quan s'adjudica 
el tutor, l'estudiant ja ha iniciat la recerca bibliogràfica i l'aproximació al tema d'investigació 
perquè s’ha iniciat el procés d’elaboració a partir de les sessions del seminari de formació 
sobre TFG amb els Responsables d’Ensenyament. A mesura que s'avança en la recerca, el 
tema pot tenir diferents variacions en funció del procés i de les informacions que es troben. 
El tutor ha d’orientar, guiar, ha de provocar dubtes en l’estudiant, però en definitiva les 
decisions les pren l’autor del treball. 
 

ESTRUCTURA BÀSICA 
 

PORTADA  RESUM ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ 

2. MARC TEÒRIC  

 Capítol 1 

 Capítol 2 

 Capítol “n” 
 

 

3. MARC METODOLÒGIC o INVESTIGACIÓ 

 Punt de partida/pregunta d’investigació / hipòtesi 

 Objectius 

 Disseny 
o Introducció i temporalització, mostra... 
o Instrument de recollida de dades 

 Resultats 

 Conclusions 

4. BIBLIOGRAFIA i ANNEXOS 

 
Aquesta estructura és orientativa i pot variar en funció del tipus d’investigació, del tema, de 
les preferències de l’estudiant i del tutor, etc. 
 

 
17. EL RESUM EXECUTIU 
 

El resum executiu ha d’estar escrit en el mateix idioma que el document del TFG i es lliura al 
tribunal (a través de l'espai moodle) per tal que es pugui entendre i seguir la presentació i 
exposició.  
 
Té per objectiu resumir en 5 planes com a màxim, el treball realitzat i en ell han de constar 
les dades identificatives: títol del TFG, autor, tutor, data, grau, etc. 
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La seva finalitat és la de presentar de forma sintètica la informació més rellevant i recollir les 
línies principals d’investigació. El seu contingut ha de donar resposta a les següents 
preguntes: 

 En què consisteix el treball realitzat? 

 Quin ha estat el procés? 

 Quins resultats s’han obtingut? 

 Quines són les conclusions a les que s’ha arribat? 
 
El missatge del resum executiu ha de ser clar, directe i ha de cridar l’atenció del lector. 
 
Al ser un document amb l’espai tant limitat, és important presentar-lo de forma senzilla, 
seguint un fil argumental que faci la lectura entenedora i agradable, entenent que el més 
important del treball realitzat és la investigació i sobretot les conclusions. 
 
 

18. AVALUACIÓ 
 
El TFG ha de ser qualificat d’acord amb l’escala numèrica establerta a l’article 5 del Reial 
decret 11257/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el 
sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el 
territori estatal (escala 0/10), es divideix en 3 parts: 
 

 Avaluació del tutor 

 Avaluació del propi estudiant 

 Avaluació del tribunal 
 
La qualificació final del TFG és el resultat d’aplicar la mitjana ponderada de l’avaluació del 
tutor (60%) i l’autoavaluació de l’estudiant (10%) i l’avaluació del tribunal (30%).  
 
Per a superar el TFG cal aprovar cadascuna de les parts: l'Avaluació del tutor (mínim 3 de 6) i 
l'avaluació del tribunal (mínim 1.5 de 3). 
 

 
EL TUTOR DEL TFG 
El tutor del TFG ha de donar per apte el treball que li ha lliurat l’estudiant com a condició 
indispensable per a que el presenti davant del tribunal. Se sobreentén que aquesta 
aprovació només es pot realitzar un cop el professorat tutor hagi revisat el treball. 
 
El tutor de TFG és un professor de la facultat que orienta i guia a l’estudiant i avalua el 
procés i el resultat del seu treball, i té una rúbrica que l’orienta en la seva avaluació, tot i que 
els dos paràmetres fonamentals que valora són: 
 

 El procés seguit per l’estudiant (regularitat, constància, autonomia, sacrifici, etc.) 

 El resultat final (producció, rigor, aportacions científiques, etc. 
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Un cop l’estudiant ha estat declarat aprovat per part del tutor, prepara la presentació davant 
el tribunal, tenint en compte que els seus membres hauran llegit el resum executiu i per tant 
coneixeran el treball. 
 

EL TRIBUNAL 
Està format per 2/3 professors, cap dels quals ha participat directament en el procés de 
treball de l’estudiant. Hi ha un president que realitza les funcions pròpies i gestiona la 
documentació del tribunal, un vocal i el secretari que s’encarregarà, si s’escau, de fer la 
revisió de la qualificació amb l’estudiant. 
 
El tribunal té una rúbrica que l’orienta en la seva avaluació, tot i que els dos paràmetres 
fonamentals que valora són: 
 

 L’avaluació del resum executiu 

 L’exposició oral i el suport visual emprat 
 
En el cas que el tribunal qualifiqui el TFG amb un 1.5 o més (sobre 3 punts), es considera 
apte, i per tant es podrà fer la mitja ponderada amb la nota del tutor i l’autoavaluació de 
l’estudiant. 
 
Es recomana preparar “la presentació davant el tribunal” amb el tutor i seguir els consells 
que doni, tot i que és recomanable per part de la facultat s’ofereixi un monogràfic en els 
seminaris de formació de TFG. 
 

L’AUTOAVALUACIÓ 
L’estudiant ha d’elaborar un autoinforme en què aporta evidències de l’assoliment de totes 
les competències del grau i, especialment, de les pròpies del TFG. Ha de tenir en compte les 
directrius que la FCEP ofereix per a l’avaluació general de les competències dels graus.  
 
 
 

19. EL PLAGI 
 

Plagi és el fet de publicar o de donar per pròpia l'obra científica d’un altre. Pot ser considerat 
una forma de deshonestedat acadèmica. En l’àmbit de l’educació universitària, aquest 
comportament es considera una ofensa acadèmica molt seriosa.  
 
En definitiva, a la URV es considera plagi tota actuació mitjançant la qual els estudiants fan 
passar com a propis treballs, idees, conceptes, informació, dades, arguments, etc. d’altres 
fonts, i com a originals, treballs o parts de treballs propis presentats prèviament. 
 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-
nuclears/plagi/   

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/plagi/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/plagi/
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Actualment es poden consultar molts webs i llibres que ajuden l’estudiant en la realització 
d’una investigació en el camp educatiu, no obstant us suggerim fer una revisió dels següents 
documents: 
 

 ARIAS, F. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas. 
Episteme. 

 BISQUERRA, R. (2000): Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona. CEAC. 
- (2004): Metodología de la investigación educativa. Madrid. La Muralla. 

 BLANCHET, A. i GHIGLIONE, R. (1989): Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid. Narcea. 

 CORNADÓ, JM. (2013): El treball educatiu a la primera infància. Riga Editorial Publícia. 

 DRUCKER, P. (1954): The practice of management. New York. Ed. Harper & Row 

 LARA, E. i BALLESTEROS, B. (2008). Tipos de investigación educativa. En Métodos de investigación en 
educación social. Madrid. UNED. 

 PENALVA, C. i MATEO, M.A. (2006): Tècniques qualitatives d’investigació. Departament de sociologia, 
psicologia, comunicació i didàctica. Universitat d’Alacant. 

 TEJADA, J. (1988): Modelos de innovación en la evaluación a GONZALEZ SOTO, A-P.: Estrategias para la 
innovación didáctica. Madrid. UNED. 
- (1997): El proceso de investigación científica. Barcelona. Fundació “La Caixa”. 

 

 
El CRAI de la URV us ofereix uns recull de recursos, guies i tutorials. 
 

 URV CRAI: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/treballfigrau/  
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ANNEX 1: DOCUMENT DE COMPROMÍS 
 
 

DOCUMENT DE COMPROMÍS 
 
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 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 i  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. 
 
 
 
 
 
Signatures 
 
Estudiant     Tutor de la Facultat   Tutor del centre  
 
 
 
 
 
 

(segell del centre)  
 
 
 
 
Tarragona, a _____de_________________ de _______  
 
 
 

 
 
 

Aquest document s’ha de lliurar signat a la unitat de gestió 
 a l’inici de les pràctiques 
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ANNEX 2: INFORME DEL CENTRE 
PRÀCTICUM I 

 

PRÀCTICUM I. INFORME DEL CENTRE 
 

 

NOM i COGNOMS DE L’ESTUDIANT:  NOM I COGNOMS DEL TUTOR DEL CENTRE 

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

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

0 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. Assumeix el compromís amb l’educació 
com a professional 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.4. Manté posicions crítiques amb els sabers 
i les institucions 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Visualitza i destaca fortaleses i debilitats de la situació educativa del centre 
- Argumenta propostes que poden millorar la situació educativa del centre 
 

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

0 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 com a persona 
col·laboradora dels mestres 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 
Dimensió 2: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA.  

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Es posiciona amb el grup classe i amb els alumnes de forma respectuosa 
- Gestiona les diferents situacions de convivència de l’aula 
 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 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  
 

 
 

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

0 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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ANNEX 3: INFORME DEL CENTRE 
PRÀCTICUM II 

 

PRÀCTICUM II. INFORME DEL CENTRE 
 
 

NOM i COGNOMS DE L’ESTUDIANT:  NOM I COGNOMS DEL TUTOR DEL CENTRE 

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

1.1. S’implica en l’entorn sociocultural de 
l’aula i la comunitat educativa 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Descriu 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. Coneix de prop i incorporar el treball 
educatiu i la cultura de l’aula 

0 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 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Participa del rol del mestre com a gestor del grup d’alumnes 
- Es mostra respectuós amb els diferents elements del centre 
 

1.4. Manté posicions crítiques amb els 
sabers i les institucions 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.5. Coopera amb famílies, col·legues i 
membres de la comunitat amb 
professionalitat 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Aporta informacions i suggeriments en les sessions de tutoria 

 
Dimensió 2: ACTUAR PROFESSIONALMENT A L’AULA.  

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Elabora una seqüència didàctica seguint les directrius del mestre de l’escola, del currículum, la 
transversalitat dels continguts i a les perspectives de la diversitat 
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- Realitza la programació amb coherència i connectant els diferents elements 
 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Es posiciona amb el grup classe i amb els alumnes de forma  
- Gestiona les diferents situacions de convivència de l’aula 
 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 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 3: INVESTIGAR i INNOVAR EN UN CONTEXT 

3.1. Identifica i diagnostica el context en el 
qual es desenvolupen les pràctiques 

0 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. Dissenya un projecte d’innovació 
educativa o projecte singular del centre o 
hi col·labora 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Entén les necessitats reals del centre i planifica accions de millora amb viabilitat 
- Argumenta el que podria ser un projecte de recerca per l’aula o l’escola 

 

3.3. Mostra una comprensió crítica de les 
habilitats docents per afavorir un 
enfocament innovador de la funció docent 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-Descriu i 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. Avalua els processos i resultats 0 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 
 
 

 

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

0 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 
 

 

 

 



 
Treball Final de Grau 

Grau d’Educació Infantil 
Grau d’Educació Primària  

 

34 

 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUALIFICACIÓ FINAL NUMÈRICA:  

Data: 

 
Signatura del tutor/a:  
(segell del centre): 
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ANNEX 4: PLA DE TREBALL 
PRÀCTICUM I 

 

PRÀCTICUM I. PLA DE TREBALL 
 

NOM i COGNOMS DE L’ESTUDIANT:  NOM I COGNOMS DEL TUTOR DEL CENTRE 

 
 

DIMENSIÓ 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. 
 
 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. 

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

 

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

Aporta informacions i 
suggeriments 
significatius en les 
sessions de tutoria. 

 

 
 
 
 

DIMENSIÓ 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. 

 

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. 
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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 
 
Estudiant     Tutor/a de la Facultat                          Tutor/a del centre  
         
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
(Segell del centre) 
Tarragona, ______ de __________________ de ______ 
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ANNEX 5: PLA DE TREBALL 
PRÀCTICUM I 

 

PRÀCTICUM II. PLA DE TREBALL 

 

NOM i COGNOMS DE L’ESTUDIANT:  NOM I COGNOMS DEL TUTOR DEL CENTRE 

 

 
DIMENSIÓ 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 

 

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 
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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 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 
currículum, la 
transversalitat 
dels continguts i 
les perspectives 
de diversitat. 

Elabora una seqüència 
didàctica seguint les 
directrius del mestre de 
l’escola, del currículum i 
d’altres referents necessaris   

 

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 
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DIMENSIÓ 3: Investigar i innovar en un context.  
(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 

 

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. 
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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.) 
 
 
 
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 
Estudiant                                     Tutor/a de la Facultat            Tutor/a del centre                                                    
                  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
(Segell del centre) 

 
 
Tarragona, ______ de __________________ de ______ 
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ANNEX 6: RÚBRICA 
PRÀCTICUM I 

 

PRÀCTICUM I. RÚBRICA 
 

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 
característique
s 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 
característique
s curriculars de 
l’etapa i 
demostra 
confusions i 
errors 
fonamentals en 

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

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

Descriu totes les 
característiques 
curriculars de 
l’etapa amb detall: 
Competències / 
capacitats, 
objectius, àrees, 
continguts 
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INDICADORS DEFICIENT                                 

(NOTA 0-3) 
FLUIX                                   
(NOTA 4-6) 

BÉ                                        
(NOTA 7-8) 

MOLT BÉ                           
(NOTA 9-10) 

l’àmbit 
curricular. 

continguts 
fonamentals, així 
com les finalitats 
que persegueix el 
centre. 

fonamentals, així 
com les finalitats 
que persegueix el 
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. 

METODOLO-
GIES 

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  
PLURILINGÜÍSM
E 

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. 

APRENENTAT-
GE 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 

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. 
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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 MESTRE 

Descriu de 
forma 
desorganitzada 
i desordenada 
algunes 
tasques que fa 
el mestre en 
relació als 
alumnes, a les 
famílies, amb 
els companys i 
com a membre 
d’una 
institució.  

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

identifica de forma 
descriptiva les 
tasques que fa en 
relació als alumnes, 
a les famílies, amb 
els companys i com 
a membre d’una 
institució. Analitza 
la importància i la 
viabilitat de cada 
acció. 

identifica de forma 
descriptiva i 
reflexiva les tasques 
que fa en relació 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: 

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, 
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objectius, 
continguts, 
activitats, 
criteris, 
metodologia, 
etc. 

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 o de 
prospectiva. 

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 
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 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 

Ha incorporat algun 
document als annexos 
tot i que no queda 

Ha incorporat 
documents als 
annexos que 

Ha incorporat als 
annexos documents 
que enriqueixen de 
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annexos, per 
tant hi ha 
aspectes del 
treball que 
queden 
incomplerts.  

complert. La informació 
dels annexos no ha estat 
anunciada enlloc del 
document. 

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

manera evident el 
treball i resulten 
significatius.  
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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. 

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 
instrument de 
consulta i reflexió. 

Ha realitzat amb 
correcció el Diari de 
Camp, de la seva 
estada al centre i ha 
esdevingut un 
instrument de 
consulta. 

Ha realitzat el Diari 
de Camp, 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 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. 
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ANNEX 7: RÚBRICA 
PRÀCTICUM II 

 

PRÀCTICUM II. RÚBRICA 
 
 
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 reflexió 

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

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

Executa la seqüència 
didàctica planificada 
i mostra flexibilitat i 
capacitat 
d’adaptació a les 
situacions previstes i 
imprevistes. 
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i avaluació. reflexionar i avaluar 
l’activitat per 
millorar. 

Reflexiona i avalua 
correctament 
l’activitat. 

Reflexiona i 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. 
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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. 
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ANNEX 8: ESTRUCTURA DEL 
TREBALL DE FINAL DE GRAU 

 

ESTRUCTURA DEL TFG 
 
El treball de fi de grau ha de seguir l’estructura següent: 
 

PORTADA  RESUM ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ 

2. MARC TEÒRIC  

 Capítol 1 

 Capítol 2 

 Capítol “n” 
 

 

3. MARC METODOLÒGIC o INVESTIGACIÓ 

 Punt de partida/pregunta d’investigació / hipòtesi 

 Objectius 

 Disseny 
o Introducció i temporalització, 

mostra/població 
o Instrument de recollida de dades 

 Resultats 

 Conclusions 

4. BIBLIOGRAFIA 
5. ANNEXOS 

 
 
 

Portada 
La portada del TFG consta d’uns elements prescriptius i 
d’obligada presència: 
 

 L’escut de la URV. 

 El nom de la facultat. 

 L’Ensenyament realitzat. 

 El títol del TFG. 

 El nom de l’autor i del tutor. 

 La data de presentació i/o lliurament. 
 
Es recomana no posar fotografies ni altres elements en la 
portada, més enllà dels descrits anteriorment.  
 
És important que destaqui el títol del treball realitzat 
sobre altres elements. 
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Resum  
És un text breu que condensa el contingut del treball realitzat. Ha de ressaltar els aspectes 
més importants i rellevants en un màxim de 300 paraules i cal fer-ho en 3 idiomes: català, 
castellà i anglès. Els elements que el resum ha d’incloure són els objectius principals 
d’investigació, la metodologia emprada, els resultats més importants i per acabar, les 
conclusions. Normalment es redacta en tercera persona del singular i en temps passat ja 
que és més fàcil escriure’l un cop està finalitzat. L’objectiu principal és que el lector sàpiga 
què hi trobarà en el documenti al final, es recomana indicar les “paraules clau” que millor 
identifiquen el tema desenvolupat. 
 

Índex 
Recull els títols de les diferents parts del document (parts, capítols, apartats, subapartats, 
etc.), precedits de la numeració corresponent, si és el cas, i seguits de la indicació de 
pàgina. L’índex es situa normalment just abans de la introducció. Tots els títols s’escriuen 
en minúscula i només la inicial en majúscula, i amb el mateix cos de lletra. S’ha de marcar la 
jerarquització dels elements de manera lògica i coherent mitjançant la numeració i els 
recursos tipogràfics. 
 

Introducció 
Serveix per cridar l’atenció sobre el tema investigat. S’hi dóna la informació necessària 
sobre el marc teòric i la investigació realitzada, l’interès personal de la qüestió (com s’hi ha 
arribat, motivació personal, etc.), l’objectiu perseguit, la rellevància d’allò escollit i el 
procés que s’ha seguit fins arribar a acotar-lo definitivament. 
 

Marc teòric 
Proporciona la justificació científica a la investigació. Té com a gran objectiu demostrar que 
el treball es basa en una o varies teories científiques que han d’estar citades i 
referenciades, per tant, és l’espai on es mostren definicions, idees, teories existents. 
L’estudiant organitza tots els continguts en capítols tot i que el més important és que el 
discurs tingui un fil conductor coherent i organitzat que permeti una lectura clara, 
agradable i entenedora. 
Quan s’exposen les idees de diferents autors, s’aconsella emprar verbs de caire acadèmic i 
formal com: afirma, entén, argumenta, indica, exposa, manifesta, presenta, determina, 
analitza, defineix, ofereix, descriu, etc. i així evitar d’altres més col·loquials com: diu i pensa. 
 
Per exemple: 
 

 Bisquerra (2004), presenta les principals metodologies, els tipus d’investigació i les tècniques 
d’obtenció de la informació en investigació educativa… 

 Per a Guba (1981), la credibilitat o valor de veritat com a criteri de qualitat pretén determinar fins 
a quin punt els resultats de la investigació… 

 Tejada (1987:95) descriu “la recollida de dades s’erigeix en una de les fases més transcendentals 
en el procés d’investigació científica...” (cita literal) 

 Penalva i Mateo (2006), entenen que consisteix a crear una situació experimental en què els 
subjectes reprodueixin els discursos... 
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Marc metodològic o investigació 

El marc metodològic o investigació s’inicia amb una breu introducció on es fa referència a 
la importància de realitzar investigacions en el camp de l’educació per potenciar la 
innovació i la millora, i si és possible en el tema d’estudi triat. 
 
Inclou els següents apartats: 
 

 Supòsit de partida/pregunta d’investigació/hipòtesi 

 Objectius 

 Disseny metodològic 
o Introducció i temporalització 
o Mostra/població 
o Instrument de recollida de dades 

 Resultats 
 Conclusions 

 
 

Supòsit o punt de partida/pregunta d’investigació/hipòtesi 
La decisió d’utilitzar supòsit o punt de partida, pregunta d’investigació i/o hipòtesi 
correspon a l’estudiant, en funció del tema investigat, sempre tenint en compte les 
orientacions del seu tutor. 

 El supòsit o punt de partida pot ser una o més preguntes a un problema 

observat, a una dificultat, a una situació, etc. Es planteja en forma afirmativa i 

pot estar delimitat en l’espai i el temps, i cal evitar judicis de valor i/o 

aspectes ambigus.  

 La pregunta d’investigació es planteja en forma interrogativa i ha de tenir una 

resposta possible. La recollida de dades ha d’ajudar a respondre-la i ha de ser 

viable i rellevant. 

 La hipòtesi és un enunciat que explica i/o raona un fenomen. Es tracta d’una 

especulació raonada que s’efectua sobre com es comporten els fenòmens 

objecte de l’estudi i ha de resumir els resultats esperats. Utilitzar hipòtesi en 

el TFG, obliga a l’estudiant a complir tota una sèrie de requisits per tal que es 

pugui considerar que està ben redactada. 

Objectius 
Els objectius serveixen per especificar allò que es vol determinar o resoldre. S’han 
d’enunciar de forma clara i precisa de manera que no permeti confusions. Han 
d’indicar què es pretén fer, quins canvis es volen aconseguir sobre la situació de 
partida i fins on s’espera arribar. 
La viabilitat dels objectius de la investigació del TFG depèn molt de la formulació 
correcta dels objectius.  Per garantir que els objectius seran realment útils, es pot 
usar el criteri SMART definit per Drucker (1954) segons el qual els objectius han de 
ser: 
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 Specific (específics): Indiquen de forma clara i concreta què es farà. 

 Measurable (mesurables): Avaluen el grau de compliment dels objectius, i per 

això cal que siguin mesurables. 

 Achievable (assolibles): Es poden assolir considerant els recursos disponibles, 

la realitat sobre la qual volem incidir, etc. 

 Realistic (realistes): Es duen a terme en la realitat sobre la qual treballem. 

 Time-related (definits en el temps): Es situen en el temps, és a dir que ens 

hem de preguntar en quin termini ens plantegem assolir-los. 

 
Els objectius s’expressen en infinitiu i poden anar d’allò més abstracte al més concret. 

 Objectius generals: corresponen a les finalitats generals de la investigació. no 

assenyalen resultats concrets ni directament mesurables per mitjà 

d'indicadors però sí expressen el propòsit central del projecte. els objectius 

generals es poden concretar en objectius més específics. 

 Objectius específics. es deriven dels objectius generals i els concreten, 

assenyalant el camí que cal seguir per tal d'assolir-los. són observables i 

mesurables i faciliten l’avaluació de la investigació, ja que ens permeten 

conèixer si s’han assolit els objectius i fins a quin punt. 

 
Els objectius, en les investigacions educatives, normalment pretenen que 
l’investigador explori, descrigui i/o expliqui:  
 

Explorar Descriure Explicar  Verbs característics de cada opció. 
 
També es poden combinar, i fer 
investigacions mixtes o redactar 
altres verbs 
 

Conèixer 
Definir 
Descobrir 
Detectar 
Estudiar 

Analitzar 
Classificar 
Comparar 
Identificar 
Mesurar 

Demostrar 
Avaluar 
Comprovar 
Relacionar 
Verificar 

(Arias, 2006) 

Disseny 

 Introducció i temporalització 

Es recomana iniciar el disseny metodològic amb una introducció amb referències 
sobre la correlació existent entre la investigació científica i la millora en el camp 
educatiu. Diferents autors avalen la investigació educativa: Sarramona, Carr i 
Kemmis, Contreras, Latorre, Bisquerra, Guba, Tejada, etc. són alguns exemples 
que es poden trobar amb facilitat. 
Respecte a la temporalització, l’estudiant pot explicar la planificació temporal 
que ha seguit des de l’inici del TFG fins a la seva finalització. 
 

Metodologia 
La majoria d’autors està d’acord que en la investigació educativa s’utilitzen 
mètodes qualitatius, quantitatius i mixtes.  
 
És important reflexionar i justificar quin es fa servir en el TFG 
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 Quantitatiu: Dades mesurables objectivament que es poden 
representar amb nombres. 

 Qualitatiu: dades no mesurables objectivament 
 Mixt: Combinació dels anteriors. 

 
Lògicament, és important que hi hagi coherència entre la metodologia triada i els 
objectius de la investigació, ja que aquests poden condicionar el mètode o 
mètodes triats. 
 

Mostra/població 
És important justificar el criteri que ha utilitzat l’investigador en la tria de la 
mostra a la que aplica l’instrument. Característiques triades i la seva justificació i 
explicació poden ajudar a entendre posteriorment els resultats obtinguts. 
 

Instruments per la recollida de dades 
Per la recollida de dades es poden utilitzar diferents instruments, que de vegades 
es poden combinar, entre els que destaquen: 
 

Qüestionari Els enquestats contesten les preguntes sense la intervenció de 
la persona investigadora, és útil quan es necessita plantejar un 
nombre gran de preguntes 

Entrevista És un procés organitzat en el que una persona recull dades 
subjectives en relació al que s’estudia. Les entrevistes es 
poden gravar per analitzar a posteriori les respostes. Aquesta 
acció no s’ha d’ocultar i s’ha de mantenir la confidencialitat de 
la persona entrevistada. Pot ser no dirigida o lliure, semi-
estructurada o altament estructurada 

Observació És un procediment sistemàtic que permet obtenir informació 
vers un esdeveniment mentre es produeix. Cal establir abans 
els requisits: escala, registre, diari de camp, etc. 

Grup de discussió Té com objectiu obtenir informació sobre un tema, des de la 
perspectiva del grup. El grup es configura a partir de la 
identificació d’alguna particularitat compartida per les 
persones participants del grup, que depèn de l’objectiu de la 
investigació. Entre 5 i 10 persones: suficientment petit perquè 
tothom pugui participar; suficientment gran perquè pugui 
haver diversitat de percepcions. L’investigador dirigeix la 
discussió al voltant d’unes preguntes obertes. 

Investigació 
documental 

Obtenció d’informació continguda en documents com llibres, 
revistes, diaris i altres documents. El desenvolupament d’un 
procés d’investigació d’aquest tipus dóna com a producte 
diferents tipus de treballs documentals entre els que es 
troben compilacions, estudis comparatius, memòries, entre 
d’altres. 

 
Quan s’elabora un instrument d’investigació (qüestionari, guió d’entrevista, escala 
d’observació) sovint se segueix un procés de construcció a partir d’unes bases 
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teòriques, amb l’assessorament del tutor. Aquest nou instrument, segueix un procés 
d’elaboració i creixement que dóna lloc a un producte. Aleshores. És el moment de 
decidir si es busca un element extern que el validi o no. 
 
No és un requisit en el TFG, validar l’instrument d’investigació, però sense cap mena 
de dubte, dóna més valor i rigor a la recerca. Aquesta “validació” l’hem d’entendre 
com una aportació/avaluació de l’instrument. Es recomana agafar un o dos experts 
en la matèria i/o en investigació educativa, i que amb la seva opinió enriqueixin el 
treball. 

 
Resultats 

Després de recollir les dades cal organitzar-les, categoritzar-les i analitzar-les. Això es pot 
fer de diferents formes, en funció dels objectius de la investigació.  
Normalment es resumeixen les dades recollides i es descriu el tipus d'anàlisi de dades 
realitzat. Quan no s'apliquen anàlisis estadístics o quantitatius, els resultats poden ser 
frases o afirmacions que resumeixen la informació. Es recomana utilitzar taules, gràfics, 
dibuixos o figures per representar visualment els resultats, especialment si l'estudi posseeix 
gran quantitat de resultats numèrics.  
En aquest apartat no s'inclouen conclusions ni suggeriments i no es discuteixen les 
implicacions de la investigació, només es descriuen els resultats obtinguts. Això es fa en el 
apartat següent. 
 

Conclusions 
És fonamental que en les conclusions, es torni als objectius del treball, explicitant fins a 
quin punt s’han assolit i per què, i raonar com s’ha pogut donar resposta al supòsit de 
partida. És desitjable anar més enllà de la mera exposició objectiva de resultats. Es valora 
molt, en les conclusions, entrar en el terreny de la reflexió personal sobre les 
conseqüències pràctiques o sobre possibles implicacions generals i extrapolacions dels 
resultats obtinguts. 
 
En aquest apartat: 

 Es poden indicar els obstacles que han aparegut durant la recerca, com han influït i 

com s’han intentat resoldre. 

 Fer una aproximació de com es podria prosseguir la recerca per tal de millorar-la o 

fer-la avançar 

 Valorar i reflexionar sobre tot el procés i del què s’ha après. 

 
Bibliografia 

El desenvolupament del TFG requereix la inserció de la bibliografia emprada de forma 
sistemàtica i estructurada. La seva redacció ha de complir amb el rigor acadèmic i la 
legislació sobre propietat intel·lectual per a aconseguir identificar les fonts utilitzades en 
l’elaboració a través de dos elements: cites i referències bibliogràfiques 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-
investigacio/citacio/  

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/citacio/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/citacio/
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Annexos 

la seva finalitat és completar el cos del treball amb informació que no s’ha encabit per no 
trencar la presentació lògica i ordenada, o oferir dades complementàries que ajudin a 
entendre els mètodes emprats. Inclouen informació que no és indispensable per a 
entendre el contingut de la investigació, però que és important per a tenir una imatge 
completa del que s’ha realitzat.  
Resulten útils per a descriure amb major profunditat certs materials sense distreure la 
lectura del text principal de l'informe o evitar que aquests materials trenquin amb el 
format del document. Alguns exemples d'annexos serien plànols, mostres, glossaris, el 
qüestionari utilitzat, reports de sessions de grups, transcripcions del contingut d'entrevistes 
o grups de discussió, fotografies, entre d'altres. 
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ANNEX 9: RÚBRICA DEL 
TREBALL DE FI DE GRAU 

 

TFG. RÚBRICA 
 

1. Pel que fa a l’avaluació del tutor 
(nota màxima de tot l’apartat: 6 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 
projecte 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 part 
de les normes de 
format de la FCEP. 
El projecte està 
mínimament 
justificat. 
S’indiquen els 
motius però els 
arguments són poc 
clars. La lectura 
resulta poc 
interessant. 

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

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

INTRODUCCIÓ, 
INDEX i RESUM 

La introducció no 
presenta 
adequadament el 
tema. El treball no 
està indexat i no 
realitza el resum 
en els 3 idiomes 
oficials de la FCEP. 

La introducció 
presenta el tema 
de manera 
confusa. El treball 
no està ben 
indexat i el resum 
no està ben 
realitzat. 

La introducció 
presenta 
correctament el 
tema. L’índex és clar i 
realitza un resum 
correcte en els 3 
idiomes requerits a la 
Guia de TFG. 

La introducció 
presenta de forma 
brillant el tema. 
L’índex és molt clar, 
respecta la 
numeració i el 
treball està resumit 
de manera brillant 
en els 3 idiomes. 

MARC TEÒRIC 

El marc teòric és 
deficient i falten 
aspectes claus i 
bàsics. Manca 
treball de recerca 
d’informació. 

El marc teòric és 
excessivament 
bàsic i està poc 
aprofundit. Falta 
aprofundiment. 

El marc teòric és 
suficient i contempla 
els aspectes bàsics 
del tema. 

El marc teòric està 
molt ben ordenat i 
és complert. Es nota 
que ha hagut una 
bona feina de 
recerca teòrica 

OBJECTIUS 

Els objectius estan 
mal redactats i són 
imprecisos. No són 
adients amb les 
possibilitats del 
treball. 

Els objectius 
podrien estar 
millor redactats i 
no són els més 
adients tenint en 
compte el treball. 

Els objectius estan 
redactats amb 
correcció i són 
precisos.  

Els objectius estan 
molt ben redactat i 
són precisos. Són 
molt adients, 
elaborats i 
entenedors. 

 RESULTATS i 
CONCLUSIONS 

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

Hi ha algun error 
en la gestió de les 
dades que ha 
obtingut i ha de 
millorar 
l’elaboració de les 
conclusions. Podia 
haver tret 
conclusions més 

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

Ha gestionat de 
manera brillant les 
dades que ha 
obtingut i ha 
obtingut 
conclusions 
interessants, 
elaborades i ha 
realitzant 



 
Treball Final de Grau 

Grau d’Educació Infantil 
Grau d’Educació Primària  

 

58 

 

INDICADORS DEFICIENT                                 

(NOTA 0-3) 
FLUIX                                   
(NOTA 4-6) 

BÉ                                        
(NOTA 7-8) 

MOLT BÉ                           
(NOTA 9-10) 

elements de 
millora o de 
prospectiva. 

reflexives. Hi ha 
pocs elements de 
millora o 
prospectiva. 

conclusions 
elaborades. Hi ha 
elements de millora 
o prospectiva. 

aportacions brillants 
al projecte. Hi ha 
elements de millora 
significatius o 
prospectiva 
justificats amb la 
continuïtat del 
treball. 

CITES I 
REFERÈNCIES 
BIBLIOGRÀFIQUES 

Les referències són 
incomplertes, 
desactualitzades i  
irrellevants. Ha 
mostrat dificultat 
en seleccionar i 
gestionar la 
bibliografia. La 
bibliografia no 
acompleix els 
requisits APA. 

Presenta 
bibliografia recent 
i pertinent i 
malgrat es 
detecten alguns 
errors la gestiona 
de manera 
acceptable. 
Presenta una 
bibliografia bàsica 
amb alguns errors 
en les referències 
APA. 

Presenta bibliografia 
recent i pertinent i 
en fa una bona 
gestió, complint tots 
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. 

CHECK LIST 

No ha utilitzat el 
Check list facilitat, 
i i no ha 
comprovat si el 
document 
compleix els 
requisits. 

Ha utilitzat el 
Check list facilitat, i 
ha comprovat si el 
document 
compleix els 
requisits. 

Ha utilitzat el Check 
list facilitat, i ha 
comprovat que 
complia amb els 
requisits i en cas 
negatiu, ha re-
elaborat el 
document. 

Ha utilitzat el Check 
list facilitat, i ha 
comprovat amb 
rigor i detall que 
complia amb els 
requisits i en cas 
negatiu, ha re-
elaborat el 
document. 

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. 

PROCÉS 
D’ELABORACIÓ 
DEL TREBALL 

Li ha mancat 
interès i actitud 
correcta a les 
tutories. No ha 
treballat amb 
regularitat al llarg 
del procés. 

Ha seguit amb 
interès i bona 
actitud les tutories. 
Ha treballat de 
forma irregular al 
llarg de tot el 
procés. 

Ha seguit amb 
interès i bona actitud 
les tutories. Ha 
treballat de manera 
regular i eficient. 

Ha seguit amb 
interès i molt bona 
actitud les tutories. 
Davant les 
dificultats la seva 
actitud ha estat de 
perseverança i 
esforç. 

AJUDES i SUPORT 
No ha incorporat 
les recomanacions 
de millora del 

Ha incorporat 
alguns dels 
suggeriments del 

Ha incorporat les 
recomanacions del 
tutor i quan no ha 

Ha incorporat les 
recomanacions del 
tutor i quan no ha 
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INDICADORS DEFICIENT                                 

(NOTA 0-3) 
FLUIX                                   
(NOTA 4-6) 

BÉ                                        
(NOTA 7-8) 

MOLT BÉ                           
(NOTA 9-10) 

tutor. No ha 
mostrat iniciativa 
per demanar ajut. 

tutor i sense 
argumentar el 
perquè ha 
desestimat 
d’altres. 

estat així ha 
argumentat els 
motius de la seva 
decisió 

estat així ha 
argumentat els 
motius de la seva 
decisió i ha 
proposat 
alternatives que 
milloren la proposta 
inicial. 

 
2. Pel que fa a l’avaluació del tribunal 
(nota màxima de tot l’apartat: 3 punts) 

 

INDICADORS DEFICIENT                                 

(NOTA 0-3) 
FLUIX                                   
(NOTA 4-6) 

BÉ                                        
(NOTA 7-8) 

MOLT BÉ                           
(NOTA 9-10) 

RESUM 
EXECUTIU 

El document no 
segueix les 
orientacions de la 
Guia de TFG i la 
lectura resulta 
monòtona i poc 
interessant 

El document no 
segueix totes les 
normes de la Guia 
de TFG i la seva 
lectura resulta poc 
interessant 

El document respecta 
quasi totalment les 
orientacions de la 
Guia de TFG i resulta 
molt interessant i 
original. 

El document 
respecta totalment 
les orientacions de 
la Guia de TFG i 
resulta molt 
interessant i 
original. 

HABILITATS 
COMUNICATIVES 
i EXPRESSIVES 

L’exposició no ha 
estat satisfactòria. 
S’expressa de 
forma monòtona. 
Utilitza 
deficientment el 
llenguatge no 
verbal i para-
verbal. 

L’exposició ha estat 
acceptable, tot i 
que el llenguatge 
verbal, no verbal i 
para-verbal podria 
millorar. 

L’exposició ha estat 
satisfactòria. El 
llenguatge verbal, no 
verbal i para-verbal 
ha estat apropiat al 
discurs 

La seva exposició ha 
estat excel·lent. El 
seu discurs ha estat 
convincent i natural. 
Ha captat l’atenció 
del tribunal 

ESTRUCTURA DE 
LA PRESENTACIÓ 

L’exposició ha estat 
desorganitzada i 
confusa. Ha 
utilitzat un 
llenguatge poc 
adient al tema i al 
grau de formalitat 
que la situació 
requereix. 

L’exposició ha estat 
organitzada i clara i 
ha reflectit els 
aspectes més 
significatius del 
treball, tot i que 
alguns errors i 
vacil·lacions. Ha 
utilitzat un 
llenguatge força 
adient i formal. 

L’exposició ha estat 
força clara i 
organitzada i ha 
incorporat els 
elements més 
importants del treball 
i ha utilitzat un 
llenguatge adequat al 
tema i al grau de 
formalitat del discurs 
acadèmic. 

L’exposició ha estat 
brillant, molt clara i 
molt entenedora i al 
llarg del discurs ha 
utilitzat un 
llenguatge precís i 
ric, adequat al tema 
i al grau de 
formalitat requerit. 

CONTINGUTS 
EXPOSATS 

No ha sabut 
seleccionar els 
continguts de 
l’exposició i les 
idees aportades no 
han reflectit ni els 
objectius, ni els 
resultats ni les 
conclusions. 

Ha de millorar la 
selecció d els 
continguts de 
l’exposició i donar 
una visió global 
correcta dels 
objectius, els 
resultats i les 
conclusions. 

Ha seleccionat  i 
ordenat els 
continguts i també 
argumentar-los 
correctament en 
relació als objectius, 
els resultats i les 
conclusions. 

Ha seleccionat i 
ordenat de manera 
coherent els 
continguts donant 
una visió molt 
atractiva en relació 
als objectius, els 
resultats i les 
conclusions.  

QUALITAT DE 
LES RESPOSTES A 

No ha entès o no 
ha sabut respondre 

Ha respost la 
majoria de 

Ha respost de forma 
clara i precisa totes 

Ha respost de forma 
clara i precisa totes 
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INDICADORS DEFICIENT                                 

(NOTA 0-3) 
FLUIX                                   
(NOTA 4-6) 

BÉ                                        
(NOTA 7-8) 

MOLT BÉ                           
(NOTA 9-10) 

LES PREGUNTES 
PLANTEJADES 

correctament a les 
preguntes 
formulades pel 
tribunal. 

preguntes que se li 
han plantejat de 
forma correcta 
però poc 
aprofundida. 

les preguntes 
plantejades. 

les preguntes 
plantejades i amb 
les seves respostes 
ha completat i 
ampliat alguns 
aspectes de 
l’exposició. 
 

CONTROL DEL 
TEMPS 

No ha planificat el 
temps del que ha 
disposat (per excés 
o falta) i no ha 
sabut adaptar el 
ritme als diferents 
moments. 

La planificació del 
temps ha estat poc 
precisa i 
planificada, i ha 
hagut d’adaptar el 
ritme als moments. 

La planificació del 
temps ha estat 
acurada i ha 
controlat al llarg de 
tota exposició el 
ritme al diferents 
moments de 
l’exposició. 

Ha gestionat molt 
correctament el 
temps i el ritme 
repartint de manera 
adequada els 
diferents moment 
de l’exposició. 

SUPORT VISUAL 

El suport visual que 
ha acompanyat 
l’exposició ha estat 
poc elaborada, i 
gens atractiva, i 
també amb molts 
errors ortogràfics,  
gramaticals i de 
concepte.  

El suport visual que 
ha acompanyat 
l’exposició no ha 
resultat gaire 
atractiu, i ha 
presentat alguns 
errors ortogràfics,  
gramaticals o de 
concepte. 

El suport visual que 
ha acompanyat 
l’exposició ha estat 
correcte i ha pogut 
estar seguida pel 
tribunal. Es nota que 
ha estat elaborat 
amb correcció. 

El suport visual que 
ha acompanyat 
l’exposició ha estat 
original, creatiu i ha 
captat l’atenció del 
tribunal. Es nota 
que ha estat 
elaborat amb cura i 
ha dedicat esforços 
importants. 

 
 

3. Pel que fa a l’autoavaluació 
(nota màxima de tot l’apartat: 1 punt) 

 

INDICADORS DEFICIENT                                 

(NOTA 0-3) 
FLUIX                                   
(NOTA 4-6) 

BÉ                                        
(NOTA 7-8) 

MOLT BÉ                           
(NOTA 9-10) 

PROCÉS 

No he assistit a les 
sessions de 
formació ni a les 
tutories convocades 
pel tutor i he aprés 
poques coses amb 
aquest treball. 

He assistit a la 
majoria de les 
sessions de 
formació i a les 
tutories convocades 
pel tutor i he aprés 
algunes coses. 

He assistit a totes les 
sessions de formació i 
a les tutories 
convocades pel tutor i 
he aprés algunes 
coses interessants. 

He assistit a totes les 
sessions de formació 
i a les tutories 
convocades pel tutor 
i considero que he 
millorat de manera 
significativa la meva 
formació com a 
mestre. 

RESULTAT 
FINAL 

No he pogut acabar 
el treball. 

El resultat del 
treball ha estat una 
mica decebedor i 
no he complert els 
objectius que tenia 
a l’inici. 

El resultat final del 
meu treball ha estat 
enriquidor i ha 
complert les 
expectatives que 
tenia a l’inici. 

El resultat final del 
meu treball ha 
superat les 
expectatives que 
tenia i el valoro de 
forma molt positiva. 

APORTACIONS 
No he reflexionat 
suficientment sobre 
el tema del treball. 

He reflexionat 
sobre el tema del 
treball i he fet una 
valoració personal 

He fet una madurada 
reflexió sobre el tema 
d’investigació i ha 
contribuït a modificar 

He fet una reflexió 
profunda sobre el 
tema del treball i 
sobre la investigació 
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INDICADORS DEFICIENT                                 

(NOTA 0-3) 
FLUIX                                   
(NOTA 4-6) 

BÉ                                        
(NOTA 7-8) 

MOLT BÉ                           
(NOTA 9-10) 

de la realitat 
investigada 

els coneixements 
previs. 

realitzada. 

AUTONOMIA 

No he sabut 
gestionar les 
diferents fases del 
treball i no he sabut 
prendre decisions. 

He tingut dificultats 
per gestionar les 
fases del treball 
però a mesura que 
avançava el treball 
he millorat en la 
presa de decisions. 

Tot i les dificultats he 
gestionat les diferents 
fases del treball amb 
autonomia i he 
reconduït les 
situacions de 
dificultat. 

He estat creatiu i 
perseverant al llarg 
del treball per 
superar les 
dificultats que m’he 
trobat i he millorat la 
capacitat 
d’autonomia i de 
presa de decisions. 
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ANNEX 10: INFORME 
AVALUACIÓ TUTOR 

 

INFORME AVALUACIÓ TUTOR 
Document per al tribunal i responsables d’ensenyament 

X 

ESTUDIANT 
  

 

TUTOR/A 
 
 

 

 
INDICADORS-- 

 
TUTOR 
(màxim 6 
punts) 

Indicador: Informe de justificació Màxim 0,25 

 Rellevància científica i innovació de la temàtica   

 Revisió documental   

 Formulació de preguntes significatives  

Indicador: Pla de treball i cronograma  Màxim 0,50 

 Capacitat per formular i dissenyar un projecte   

 Ús i gestió de la informació   

Indicador: Informe de seguiment tutorial  Màxim 0,25 

 Regularitat en la planificació, reelaboració i interès demostrat al llarg 
del procés i durant les sessions de tutoria realitzades  

 

Indicador: Memòria final Màxim 5 

 Resum del treball   

 Organització i estructura del treball   

 Continguts del treball   

 Revisió i aprofundiment bibliogràfic   

TOTAL AVALUACIÓ TUTOR  
 

 
INDICADORS----- 

  
ESTUDIANT 
(màxim 1 punt) 

Informe autoavaluació estudiant 1 

 L’estudiant, a través de l’informe d’autoavaluació sobre el procés i 
resultats del treball que ha lliurat al tutor, ha obtingut... 

 
 

TOTAL AUTOAVALUACIÓ ESTUDIANT  
 

 
QUALIFICACIÓ TUTOR + ESTUDIANT 
A omplir pel tutor/a 

 

TUTOR  
(sobre 6 punts) 

ESTUDIANT  
(sobre 1 punt) 

 
 
 

NOTA FINAL 
(sobre 7 punts) 

Data i signatura tutor/a 
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ANNEX OBSERVACIONS DEL TUTOR PER AL TRIBUNAL 
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ANNEX 11: INFORME 
AUTOAVALUACIÓ ESTUDIANT 

 

INFORME AUTOAVALUACIÓ ESTUDIANT 
Document de reflexió i avaluació sobre el procés seguit al llarg del TFG i el resultat obtingut 

 

ESTUDIANT 
  

 

TÍTOL DEL TFG 
  

 

TUTOR/A 
 
 

 

 
 

Aquest registre es refereix a tots els productes del TFG: Document sencer, el resum executiu i la presentació digital. 
 

VALORACIÓ GLOBAL  GENS POC FORÇA MOLT 

1. He assistit a les sessions de formació organitzades per la 
Facultat i a les reunions de treball amb el tutor/a. 

    

2. El TFG realitzat inclou totes les parts requerides (portada, 
índex, desenvolupament/cos, conclusions, bibliografia, etc.) 

    

3. He respectat les normes i orientacions dels documents oficials 
de la FCEP així com les orientacions donades pel tutor/a. 

    

4. He estat rigorós amb la confidencialitat de les dades de les 
persones i institucions que han participat en el TFG 

    

5. He emprat un lèxic i una terminologia precisa i adequada a 
l’àmbit acadèmic. 

    

6. He treballat de forma regular i sistemàtica al llarg de tot el 
procés d’elaboració del TFG 

    

7. He gestionat satisfactòriament el temps del treball i he pogut 
reflexionar sobre els resultats obtinguts. 

    

8. En l’elaboració del marc teòric he buscat ampliar les fonts 
d’informació per tenir una visió més transversal del tema. 

    

9. He dissenyat un projecte d’investigació educativa i he resolt les 
dificultats que han sorgit. 

    

10. He elaborat un instrument…  

...d’investigació i abans d’aplicar-lo ha estat validat per algun 
expert. 

 
 

   

...d’observació i de registre que m’ha servit per recollir dades. 
 
 

   

11. He treballat de forma rigorosa i honesta amb les dades i 
resultats obtinguts. 

    

12. El producte elaborat (document del TFG) és creatiu i original.  
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13. Després del treball fet, es podria dissenyar una proposta 
innovadora  que millori la tasca educativa. 

    

14. He reflexionat suficientment sobre el tema i en trec una 
valoració personal positiva de la realitat investigada 

    

15. He utilitzat bibliografia, he intentat que sigui el més actual 
possible i l’he referenciat. 

    

 

OBSERVACIONS PER COMPLETAR LA VALORACIÓ GLOBAL 
És prescriptiu fer una petita reflexió sobre cada apartat 

 

 

 Respecte del marc teòric… 
 

 

 Respecte a la investigació realitzada... 
 

 

 Respecte als resultats... 
 

 

 Respecte a les conclusions… 
 

 
 

 
 
 
 
 
QUALIFICACIÓ NUMÈRICA FINAL 
 

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 

           

 
Data i signatura de l’estudiant 
 

 
Aquest document es lliura al tutor  

juntament amb el document sencer del TFG 
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ANNEX 12: INFORME DEL 
TRIBUNAL 

 

INFORME DEL TRIBUNAL. REGISTRE 
Document per l’avaluació del resum executiu i l’exposició del TFG de l’estudiant 

 

RESPECTE DEL RESUM EXECUTIU 1 2 3 4 

Respecta les orientacions donades des de la FCEP     

Està organitzat, segueix l’estructura lògica i s’expressa amb rigor.     

Els objectius estan ben redactats     

Les conclusions es relacionen amb els objectius i són significatives.     

La lectura del resum és una síntesi de la investigació realitzada.     
(1) No gens ...    (2) Una mica ...    (3) Sí, bastant ...    (4) Sí, molt. 

 

RESPECTE DEL RESUM EXECUTIU 1 2 3 4 

Expressa les idees amb claredat i fluïdesa. S’expressa amb rigor i objectivitat.     

Domina el tema: demostra el coneixement i ho porta ben preparat.     

Mostra capacitat de síntesi. Ha seleccionat els aspectes més rellevants.     

El discurs està ben organitzat: Introducció, desenvolupament i final.     

El llenguatge no verbal, contacte visual i postura corporal és correcta.     

El material de suport és adequat, original i està ben presentat.     

Gestiona bé el temps. Parla amb un ritme entenedor.     

Respon les preguntes del tribunal amb rigor i precisió     
(1) No gens ...    (2) Una mica ...    (3) Sí, bastant ...    (4) Sí, molt. 

 

ANNEX OBSERVACIONS DEL TRIBUNAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omplir amb cura aquest document per resoldre les demandes d’explicacions per part de l’estudiant 
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ANNEX 13: ACTA DEL 
TRIBUNAL 

 

ACTA DEL TRIBUNAL  
Document per als Responsables d’Ensenyament amb la qualificació total 

 

  ESTUDIANT 
TOTAL  

(sobre 10) * 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

4  
 
 
 

5  
 
 
 

6  
 
 
 

7  
 
 
 

 
(*) Suma de la nota del tutor + l’auto-avaluació de l’estudiant+ la nota del tribunal 

 
 
 
 
 
 
Signat: 
President 

 
 
 
 
Signat: 
Vocal 1 

 
 
 
 
Signat: 
Vocal 2 

 

Data: 
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